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POPIEŽIUS RAGINA NUGALĖTI KOMUNIZMĄ
• KA REIŠKIA PRAGOS 'SĄMOKSLAS'? | « » ! « * * •
Gaisre Chungkinge
ANGLIJOS KRIZE, U. S. PROBLEMA

ŠEŠTAS ŠEIMOJE

REIKALINGA DARBININKAMS IR
KAPITALUI SUTELKTI SAVO JĖGAS

CANTON, Kinija, rūgs. 5.
— Kinijos centrine žinių
agentūra vakar pranešė, kad
tūkstantis
žmonių
žuvo
Pas Maskvos Satelitus Prasidėjo
Šv. Tėvas Pįrmą Kartą Paaiškino
Chungkinge, gaisre, kuris
siautė tame Vakarų Kinijos
Labai Didelis Bruzdėjimas
Ekskomunikos Dekreto Tikslą
mieste. Pranešimas sakė,
kad 7,000 namų buvo sunai
Rašo VYT. ARDNAS
CASTEL GANDOLFO, Italija, rūgs. 5. — Popiežius
kinta ir suvirs 100,000 žmo
Pijus XII pirmą kartą per savo 10 metų vadovavimo lai
Specialus DRAUGO Korespondentas Paryžiuje
nių liko be pastogės. Gais
kotarpį viešai paminėjo komunizmą, smerkdamas visus
ras prasidėjo penktadieny
tuos, kurie bando visais būdais sunaikinti sąžinės laisvę.
Jau kuris laikas kaip už „geležines uždangos" pas po pietų, siautė 18 valandų
Per radijo sakytoje kaiMaskvos satelitus jaučiamas didelis subruzdimas. Len iki išdegė. Gaisro priežastis
boję, kuri buvo taikoma 7 r f.,^;-*: * • - -" «»
kijoj, Rumunijoj, Vengrijoj ir kitur sovietai daro didelius nežinoma.
500,000 Vokietijos katalikų, '«* •*•.
„valymus".
Šv. Tėvas kalbėjo apie ank- j
Maskva yra įsiutinta, kad tas, jei ji taip tvirtai jautė
sčiau išleistą ekskomunikos
kai kurie jos satelitai, pri si? Kodėl tris mėnesius ty Sovietų Rusija nepradės pa
dekretą. Popiežiu s sakė, kad i PEEKSKILL, N. Y., rūgs.
sižiūrėję į vyresni jį bio.*. Ti lėjo? Kodėl visai nieko ne saulinio karo. Bet tas nereiš
dekreto tikslas yra, išgelbė- j 5. — Maždaug 75 asmenys
to, irgi pradeda „išdykauti", buvo sakyta apie procesą? kia, kad Sovietų Rusija atsi
ti pasaulį; nuo marksizmo, ir ; buvo sužeisti vakar naktį,
Šita sensacinga žinia, pa sakė nuo svajonių sukelti
tad, paėmus rankon basi j. mu
ša visus, kad eitų į koją. silieka labai paslaptinga ir pasauly revoliuciją, kuri leis tr,,irt~JTr,U,!L^eal?y* N o t r e D a m e Universiteto vyriausias futbolo ins- aiškiai atskirti katalikus kuomet įvyko eilė susirėmi(Acme" nuo ateistinio komunizmo, Imu tarpe komunistuojančio
Vengrijoj kariuomenės va reikia su dideliu atsargumu tų pasiekti imperialistinius truktorius, diiaugias susilaukęs šešto šeimoj kūdikio.
, ~
. -T
negro dainininko Paul Ro~
M
das gen. Palfy suimtas, o ją priimti, nes susidaro įspū tikslus.
Nurodo Gyvesni Vajų
^ s o n pasekėjų ir protespolicijos vadas gen. Gabor, dis, kad tai yra gerai sure Būkime tikri, Kremlius
Kalbėdamas anksčiau Į tuoj ančių karo veteranų,
kuris paskutinėm dienom žisuotas dalykas, smulkme stengsis pasinaudoti kiekvie
DMA •**
C
(Šveicarijos katalikus, Sv.IRobesonui užbaigus koncerbuvo nušalintas nuo pareigų, niškai paruoštas, kad patei na proga, kuri tik jam pasi
r l i e U?KI JOS jieflOS Tėvas minėjo totalitarinių tą.
būk „nusižudęs" kalėjime. sinus kitą tikslą. Tas tiks painios po ranka, arba pati i MANILA, rūgs. 5. — U.S.
Padėtis Vengrijoj tiek pasi las lengvai atspėjamas, bū mokės išprovokuoti.
i?PATvn™TTDT.Aci
rėžimų sudarytus pavojus, j Koncerto metu 1,200 valsTam
Stalinas
turi
visa
eilę
*******
protestavus
prieš
jų
darė įtempta, kad politinė tent: jau trečias mėnuo kaip
*KAJ\K* ŪKTAS, Vokie- ikį šiol Popiežius vengdavo; tybės policijos palaikė tvarpriemonių,
kurių
geriausia!
į
j
g
y
F
į
į
*
į
W
«
į
olandai
vengrų policija atiduota so Čekoslovakijoje vyksta ma
tija, rūgs. 5. — U. S. ka- vartoti žodį "komunistai,"!ką, bet koncerto dalyviam
vietų gen. Spiridovo koman siniai areštai ir Pragos vy tai „penktoji kolona" — ko- paleido iš kalėjimo tris U. riuomenes vadovybė šian-' kalbant apie Katalikų Baž- ! išsiskirstant, iki tol ramiai
S. lakūnus, kurie išbuvo odavimui.
riausybė nutarė paruošti pa munistų partija.
dien pranešė, kad pastaro-, n y čios priešus. Pašaliniai j demonstravę 2,500 veteranų
landų
kalėjime
11
mėnesių
Jei kariškame fronte va
saulinę opiniją, kad tie „va
Rusai Bijo Važiuoti Per
už šmugeliavimą šautuvų mis dienomis įvyko gana di- stebėtojai paskaitė Popie-! keliose vietose susirėmė su
kariečiai
su
atomine
bomba
lymai"
esą
reikalingi,
nes
delis, bet nieko nereiškiąs ^ a u s stipriuosius žodžius i Robesono šalininkais. MaišLenkiją
indoneziečių
kariuomenei.
kaž kokia svetima valstybė pralenkia rusus, tai šie ti
apsišaudymas tarpe ameri- n a u j o ir gyvesnio vajaus I tynių metu keli automobiiai
Lenkijoj irgi konfliktas norėjusi padaryti pervers- kisi laimėti politiškame ir
! kiečių
pasienio sargybos pradžia, kovoje prieš komu- lbuvo
buvo
apversti, autobusai
akmenimis
apmėtyti,
ekonomiškame
fronte,
kurie
tarp rusų ir lenkų didėja, mą.
nizmą.
patrulių
ir
čekų
sargybinių.
netoli Hof miestelio.
Rusai turi didelį vargą su| Taf yra senas Kremliaus yra kaip du broliai giminin
Sv. Tėvas kalbėjo apieko- ir daugelis asmenų buvo su
žeisti.
beaugančiu partizanų skai-^ triukas, kad sulikvidavus gi. Nes ekonomiškas susilp
Pranešime pasakyta, kad vas tarp turtingųjų ir ne»
nėjimas, visad susilpnina po
čiumi ir kai kur Jie, jau ne^ opoziciją.
nors buvo iš viso paleista turtingųjųv bei tarpe darbi
f I I" •
besijaučia saugūs. Sakysim,
Unija atstovaujanti 1,250 apie 600 šūvių iš kulkosvai ninkų ir kapitalo. Jis bandė |T«« C I
Tarp pasmerktųjų, mato litišką. Kitaip sakant, mize
visai nesenai rusams reikėjo me, kad labai didelis nuošim rija leidžia komunizmui aug Chicago Motor Coach Co. džių, šautuvų ir pistoletų, susiaurinti šių priešingų jė- • | | f 0 J S A O jfdlHIUI,
A*"4 ' *' ¥1 "J
pasiųsti vieną, diviziją iš Ru tis buvo policijos valdininkų, ti. Štai kodėl nei kiek ne darbininkų vakar pareika atrodo, kad nė viena pusė gų skilimą, prašydamas bensijos į» Dunojaus sritį. Bet, priklausiusių socialdemokra kildami galime pasakyti, lavo, kad autobusų bendro nenukentėjo.
AiIralSyfl MflluflS
Nepasakyta dradarbiavimo ir drausminvietoj
siuntus
kareivius tų partijai. Vadinasi, tai ne kad Europos likimas šian vė pakeltų, nariųj algas 15 apsišaudymo priežastis, bet gumo bei nuolaidumo.
i BELGRADAS, rūgs. 5. —
trumpiausiu keliu geležinke buvo kokie
Stebėtojai pridavė didelės. Diktatoriaus Tito organas
fašistai, kaip dien priklauso nuo Washing- centų valandai. Tuo būdu vi iŠ to, kad amerikiečiai šau
liu per pietinę Lenkiją, buvo skelbia komunistinė spauda, tone susirinkusių finansų sų Chičagos susisiekimo dė daugiau negu čekai, da reikšmes tam, kad Šv. Tė-1 "Borba" savo vedamajame
pasirinktas ilgiausias kelias: bet tikri Čekoslovakijos re- ministrų, kaip jie išspręs do priemonių tarnautojai dabar rama"Tšvadųr jog čekų' sar- v a s P a r i n k o Vokietiją, ku- š ian dįen rašė, kad Rusijos
reikalauja atlyginimo padi- gybiniai gal paleido vieną ar r i v r a Priežastimi didelio ne-; diktatorius Stalinas nėra
lerio ir svaro krizę.
per Leningradą laivu iki Ros zistentai.
toko ir iš ten traukiniais per Ar Europa Bus Palikta Jos Amerika Turi Daug Duoti diniflio,* kuris iš viso siekia daugiau šūvių į amerikie- sutarimo tarpe Rytų ir Va-1 k o k s n o r s ne klaidingas kovisą rytų Vokietiją iki pa
maždaug $15,500,000 me- čius, kurie pasišaukė pagal karų, kad pasakyti šią isto munizmo "popas," kad jis
Europai
Hačios Likimui
rinę kalbą. Popiežius savo
skyrimo vietos, aplenkiant
tams. •••
bos ir paleido ugnįt į čekus. skatinančia kalba norėjo pa yra pridaręs daug klaidų, ir
•
Tačiau visi tie įjvykiai ma
kad ji s jas turėtų atitaisy
tą sritį, kur smarkiai siau
Tramvajų tarnautojai jau
Europos
krizė
yra
išven
drąsinti
darbininkus
ir
pa
žai tedomina vakarų Euro
ti. Tai buvo naujausia buvu
čia lenkų partizanai.
anksčiau pareikalavo 15 cen
giama,
jei
Amerika
su
dole
dėti
jiems
atitinkamai
susi
sio Stalino bičiulio "hereziKiek kartais būna donki pą. Ji šiandien yra labiau riais parems Europos mone tų valandai algų padidini
organizuoti
į
efektyvią
bol
ja" prieš buvusį "mokyto
chotiška sovietų kova su re susirūpinusi savo ekonomiš tas. Bet tam reikia daug pi mo, o Chicago Transit Auševizmui
priešingą
pajėgą.
ją ir tėvą."
zistentais, galima suprasti iš ku gyvenimu.
nigų. Labai daug. Tačiau fi- thority atsiliepė j reikalavi
Dar kitas pasipriešinimas
Prieš trejus metus Krem nansistai pripažįsta, kad tas mą su pasiūlymu, mažinti
to pranešimo, kad prieš porą
Taika Pasauly 1950 m.
dienų Varšuvoj buvo nuteis liuje rusas Vargą buvo la Amerikai žymiai mažiau kai dabartines algas 8 centus
Stalinui buvo išreikštas juWASHTNGTON, rūgs. 5.
ti 9 gimnazistai po 5 metus bai iškilęs. Bet pereitais me nuos, negu Europos pražu valandai.
Stebėtojų manymu, Baž- : g o s Į a v ų politbiuro nario Mo— Valstybės departamentas
kalėjimo, už tai, kad mo tais jo žvaigždė buvo nusto vimas, kuri, patekusi krizėn.
pranešė, kad gautas U. S. 1 8 dabar stoja kovon; fe p^g^
palygino
kuris
Lbasados Maikvoje prane- P ?? bedievius bolševikui, s t a l i n o ^ j ^ „ , Hitlerio
kykloje jie buvo suorgani jusi žibėti ir štai dabar iš be mūšio pasiduotų sovie
zavę slaptą organizaciją ir naujo jis sugražintas Stalino tams.
Šimas apie tai, kad sovietai I rl aa bs 't aa um ^T™™
T/J hf,™ i r *
"U& š i o 1 v t e n U k
ruošėsi nuversti Varšuvos malonen...
pastaromis dienomis iškėlė Ip l r m a s į a$t l ef s f š&
Nejaugi Vargą būtų tei
v
TTe S
v 0™ ^ ° Hitleris panašiai paniekinvisa
žvdu
kolonii,
i*
kur
P
.
"J*! davo mažąsias tautas.' PijaKas tas Vargą ir ką reiš sus?
vyriausybę...
TIU • • • o-tA
šas paaiškinimas neseniai d e a a i s Kominformaa nvk
To tik betrūko! Net vai-Įkia tokia jo besiblaškanti
J j oSibirą.
xullil
nors
Ukrainoje
Amj
ekskomunikos
Šiandien, susirinkę Wap
agkefbto
LA PAZ, Bolivija, rūgs. u %
v*
- . .!' paskelbto
ekskomunikos ;j8 tua iirr '
j u c , o s i a vHai
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kai jau pradeda versti sate- i karjera ? Pats Vargą yra shingtonan finansų minis
basados
pranešimu,
apie
iš\
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f^sTYiim ««; *vHni ni; VIA dekreto, kuriuo visi komu-| ddėl
g, to,
to kkad
d Ąjo himHvmiM.
bandymas *nsu
litines vyriausybes!
nesvarbus, bet jo ekonomiš trai sprendžia Europos gy 5. — Valdžiai ištikimoji ka tremimą
nei
žydai
nei
vie-,
^
^
.
n
i
RomQS
k
a
t
a
l
i
riuomenė
vakar
dieną
po
gyventojam nebuvo n e i e - k a i ^ r a ekako munikuojami. kurstyti jugoslavus sukilti
Kodėl Tiek Ilgai Tylėjo? kos teorijos turi didelę įta vybės ar mirties klausimą. trumpos, bet kruvinos ko ktos
prieš Tito nedavė lauktų
o
ką į sovietų užsienio politi
vos
su
sukilėliais,
atsiėmė
Panešta
iš
anksto.
Kalboje
sakytoje
Šveicari
• Dalias, Texas mirusio
vaisių, o vien tik padidino
Arba, kaip štai dabar, Pra ką. Vargą yra rusų ekono^eny^
Nors žinia nepasakė iš kur jos katalikam^ Popiežius Pi- i j u g o s l a v ų
maj.
gen.
Walter
C.
Short,jSucre
miestą,,
oficialią
Bcligos komunistinė vyriausybė It^t«^r
mistas *^I7"!MJKI""*mZTt
ir kaip geras ekono 16&» palaikai bus nuvežti Wa-j vijos sostinę,
tie žydai buvo iškelti, vals- jus paekelbe Bažnyčios šukj :
^
paskelbė apie sąmokslo su mistas, yra dideli, teorėti- j a h i l į t 0 M l l ^ p a i a i d o t i A r _ M
tybės departamentas sakė, —taika visame
visame pasaulyje
sekimą kaltininkų suarešta a
RKETBKTTi^ "DRAUGE" kad spėjama, jog tas tėemi- 1950 metuose, ir pareiškė
• Japonijoj išeinąs anglų
po karo jis buvo išdėstęs 1 ^gton_kapinėse.
vimą ir net jų pasmerkimą.
mas galėjo įvykti Kievo ar pasitikėjimą, kad Katalikų kalba laikraštis perspėjo
Kaip visa tai greitai buvo Stalinui savo teoriją:
Odesos srityse.
Bažnyčios jėgos nugalės ma japonus nesvajoti apie pre
— Nesiruoškite
karui
padaryta. Mes nei kiek ne
terializmą, kuris siekia, su kiavimą su komunistine Ki
abejojome, kad sovietiška prieš kapitalistines valsty
nija, o ieškotis sau rinkų ki
naikinti tikėjimo laisvę.
—Kalbėdamas Darbininkų Dienos iškilmėse, Prez. Trupolicija ilgai nesiterlioja ir bes, — pareiškė jis tada rau
Dar kitoje kalboje Popie tur.
moka greitai paleisti kulip- donaj am diktatoriui. — Va manas ryte sake, jis nestos kovojęs už Taft-Hartlev įsta
žius pasakė italų katalikų
• Nepatvirtinti praneši
ką J pakaušį. Ten už „gele karų ūkis niekad neatsista- tymo panaikinimą, o po pietų pareiškė, jis visame remia
aukštesnių mokyklų moky mai sakė, kad kiniečiai Yužinės uždangos" žmogaus gy tys po šio karo. Būkite kant žemės ūkio sekr. Brannan planą ūkių produktų kainom
tojų atstovams, kad Bažny nan provincijoje sukilo prieš
vybė yra nei kiek nebranges rūs ir greitai, dar laisvos palaikyti.
CASTEL GANDOLFO, čia niekuomet nestos dės nacionalistus ir liepė jiems
—Atsižymėjęs aplink pasauli apskridęs lakūnas Bill
nė už šuns. Kada čia dar va Europos tautos, kris į jūsų
karų Europoje dėl šuns žu glėbįi, kaip nunokęs vaisius. Odom vakar buvo užmuštas lėktuvų lenktynėse Clevelande. rūgs. 3. — Popiežius Pijus čiusi krikščionybę dėl to, išsinešdinti iš Kunming.
—Iki pavakario vakar dieną, 363 asmenys buvo užmušti šiandien metė komunistinei kad ji bijo persekiojimo, ir
Visai suprantamas darosi
dymo įsikiša gyvulių globos
KALENDORIUS
draugija, ten žmogumi nie Vargo patekimas nemalo automobilių ir kitose nelaimėse per 3 dienų atostogas. Lenkijos valdžiai kaltinimą, priminė mokytojam, kad jie
nėn, nes kai buvo įsteigtas Spėjama, kad galutinas žuvusiųjų skaičius bus rekordinis. kad ji laužo tikėjimo ir Baž yra "Dievo apvaizdos ,, tie
Rugsėjo mėn. 6 d.: Sv.
kas nepasirūpina.
sioginiai
pagelbininkai.
—Bermudos salos gyventojai buvo vakar perspėti, kad nyčios teises, ir ragino 30,Bet kaip paaiškinti, kad Marshallo planas, PolitbiuAkvilina, Sv. Onesiforas;
000,000 lenkų katalikų vi
Aiškiai turėdamas komu senovės: Vaišvilas ir Varnuo gegužės mėnesio, kada ra s nustojo jo teorija tikė- pasiruoštų didelei audrai, kuri atūžia Bermudos link.
—Europos patariamasis parlamentas posėdžiaująs som išgalėm ginti Bažnyčią. nizmą galvoje, šv. Tėvas sa monė.
įvyko „sąmokslas", Pragos jęs, kad pasauly turėsianti
Strasburge vakar priėmė pasiūlymą steigti federalinė val Savo laiške Lenkijos katali kė, kad kai kurios valsty
Rugsėjo mėn. 7 d.: Sv. Re
vyriausybė nesiteikė pasaulį įvykti krizė.
kų vyskupam Sv. Tėvas pa bes, rėžimai ir politiniai są gina; senovės: Bartis ir Be
painformuoti iki tos dienos,
Bet šiandien Marshallo džią visai Europai, tačiau, apriboti jos veiklą.
kol sąmokslininkai nebuvo planas pasirodė esąs per
—Gen. BįacArthur pasakė penkiem Japonijoje atsilan gyrė lenkui kunigus už jų jūdžiai mato apšvietos sri da.
sušaudyti? Kodėl ji nepa menkas ir sovietai vėl atga kiusiam kongresmonam, kad japonai dabar turi kur kas "tvirtą priešinimąsi" bolše tyje vieną tinkamiausių prie
ORAS
skelbė tuojau kitą dieną, ka vo viltį.
daugiau laisves, negu jie by kada gyvenime svajojo ture- vikų bandymam pasiglemžti monių, kad įsigyti reik ai i n
ir užvaldyti Bažnyčią.
?ų rėmėjų.
Giedra, vėsi.
da sąmokslas buvo likviduoJau ne kartą rašėme, kad , sia>

Po Robeson Koncerto

OLANDAI PALEIDO
Įvyko Apsišaudymas
3 U.S. LAKŪNUS

VAIRUOTOJAI NORI
ALGŲ PADIDINIMO

Rusai Ištremia Žydus
Sibiran Iš Ukrainos

Pavarė Sukilėlius
Iš Bolivijos Sostinės

NAUJAUSIU 2INIŲ SANTRAUKA

Sako, Lenkija Lauio
Bažnyčios Teises

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
•

• -

•

NAUJAS AMERIKOS LEGIONO VADAS

PAS MŪSŲ NAUJAKURIUS

Tremtiniuko Prašymas Lietuviškajai Mokyklai

-•

-

*

•

•

-

•

Antrad., rugsėjo 7 d., 1949

Trys tūkstančiai metiniu Lietn"Draugas'' — tai jūsų
vifkos Knygos Rčmėju gali pasidaryti lietuviškos kultūros nešėjai pa laikraštis, todėl visur ir vi
Šiemet išėjo iš spaldos saulyje. Ar jau pasiuntėte $5 f Sius saip remkite j i
knyga "Thirteen Who FledM kite Šiandien adresu: .Rev. C. A.
2.134 So. Oakley Ave.
(išleido Harper and Bro Matulaitis,
Platinkite Katalikų Spaudą
Chicago 8, III.

13 Rus jos Pabėgėliu

Jau skamba Tavo varpe- rodysi visą Lietuvos praeitį,
thers, Nevr York,.pusi. 244).
lis, Tu atveri savo klasių kaip žmones ir kunigaikščiai
Čia aprašo savo įspūdžius
duris. Atbėgsiu klasen ir aš, | gyveno, kokius karus katrylika Rusijos Žmonių, pa Alds
Akinius
mažas tremtiniukas, nesenai! riavo, kaip tėvynę gynė" ir
Eczaminuoia
Pritaiko
bėgusių į vakarus. Be kitų,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
atkeliavęs į šį kraštą..
mirė už ją, kaip laisvę laibiologijos studentė
Irina
4740 So. Ashland A vėtras
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Vienybėje Galybė
ESAMA IR GERŲ REIŠKINIŲ
Visi sunkiai pergyvename mūsų tėvynes nelaimes
dienas. Meilę ir ištikimybę savajam kraštui rodė ir rodo
senieji Amerikos ir kitų kraštų lietuviai, savo moraliniu
autoritetu ir medžiaginiais resursais remdami Lietuvos
laisvinimo akciją (jei neminėti keletos niekšų, kurie
gieda himnus savo tėvų ir Tėvynes budeliams). Dar
sunkiau Tėvynes nelaimę pergyvena broliai tremtiniai,
jau išblaškyti ir dar vis blaškomi po visus pasaulio kam
pus. Jei kartais kai kam jie atrodo tarsi elgetos, kurie
sudaro naštą kitiems, lietuviui tautai ir visiems krikščio
niškos kultūros išpažinėjams, jie (su mažom išimtim)
yra tarsi fronto kariai, pasitraukę iš pačių pirmųjų po
zicijų, iš komunizmo sumuštųjų pačių tolimųjų krikš
čioniškos kultūros avanpostų Europos šiaurės rytuose.
Jie kiekvienu metu pasiryžę vėl grįžti į pirmąsias kovos
pozicijas. Sunkiausią nelaimes naštą neša laisves kovų
partizanai, Sibiro tremtiniai ir Tėvynės kaliniai, kuriuos
lydi moralinis ir fizinis sunaikinimas — būdingiausios
rusiškojo komunizmo apraiškos.
Taigi, viso pasaulio padorūs lietuviai, kaip Lietu
vos, taip ir krikščioniškos kultūros bei jos antitezės—
komunizmo klausimuose yra visiškai vieningi. Šiuose
klausimuose mūsų nuomonės nesiskiria, nežiūrint, ko
kiai religinei bendruomenei ar ideologinei pakraipai
priklausytume. Siekiant mūsų šventųjų tikslų, viso pa
saulio lietuvių bendruomenė, pavergtoje Tėvynėje ir lais
vame pasaulyje, yra pasiekusi nuostabių rezultatų, kurie
bus [rašyti į mūsų tautos ir žmonijos istoriją. Pavergta
Tėvynė savo aktyvia ir pasyvią rezistencija šiandien
jau ne tik domina, bet ir stebina pasaulį; šiapus geleži
nės uždangos vedamoji Lietuvos laisvinimo akcija randa
reikšmingą atgarsį tose institucijose, kurios diriguoja
pasaulio politikos eigą.

DAUG KAS DAR REIK PADARYTI
Daug padaryta, tačiau dar daugiau reikia padaryti.
Dar nėra realizuotas vienybės principas. Mes turime
pasiekti, kad ne tik tikslas būtų lygiai visų pripažintas,
bet ir veiksmai šiam tikslui siekti būtų pilnai koordi
nuoti. Kada grėsė pavojus Anglijai iš vokiečių pusės,
pranyko vaidai tarp konservatorių ir darbiečių, ir so
cialinės politikos priešingybės — Churchillis ir Atlee
susėdo už vieno stalo. Japonams puolant Kiniją, net
komunistai atsisakė kovos prieš nacionalistus. Mums
pavojus jau ne gresia, bet užgriuvo, taigi ar turime mo
ralinės teisės leisti sau kokią tai prabangą ir nereikš
mingais klausimais nuodyti atmosferą. Kas iš to, jei
įrodinėsime (rodydami pirštu j atitinkamą pusę), kad
socializmas yra trasa komunizmui arba kad bolševizmo
aukos, kaip dr. Skrupskelis, dr. Dielininkaitis ir kiti
geri patriotai buvę belgiško rexizmo, atseit katalikiškos
diktatūros šalininkai. Kam patarnaujama, šiuos klausi
mus šiuo metu viešai diskutuojant? Tuo nestiprinama
Lietuvos laisvės akcija, bet priešingai — paliestosios
grupės diskredituojamos ir numušamas ūpas. Gal tik
Bimboms ir Mizarams nušvinta veidai!
Ponai politikuoją žurnalistai, sudrausminkite savo
plunksnas, ponai mokslininkai, spręsdami tuos klausi
mus, kad ir akademinėje plotmėje, palaikykite juos
rankraščiuose. Dar ateis laikas tuos klausimus padis
kutuoti.
NEPULKIME VIENI KITŲ
Paskutiniu laiku spauda veda aštrią kovą prieš
denuncijantus, kurie skundais kliudo DP emigraciją.
Ar šitaip kaltindami vieni kitus kartais nesame dar
piktesni denuncijantai? Ten paliečiami atskiri asmenys,
čia gi nukenčia ne tik grupių ar bendruomenių, bet ir
tautos interesai. Jei prieš kiek laiko visi smerkė Gabrio-Paršaičio intrigas prieš mūsų politines partijas sve
timų valstybių akyse, tai pastaroji akcija siekia nusipelnusius asmenis, grupes ar politines partijas sukom
promituoti viešojoje opinijoje. Juk viešąją opiniją mes
irgi vertiname, o kai kada labiau negu valdines institu
cijas. Ir gaila, kad šie reiškiniai vyksta ne dėl blogos
valios, bet tarsi dėl neapsižiūrėjimo. Esmėje, ir puolan
tieji ir puolamieji yra lygiai geri lietuviai ir lygiai per
gyvena ir kenčia dėl savo krašto.

Arba štai VLIK-as. Sukurtas įvairių grupių bendru
susitarimu, kaip antinacinės rezistencijos organas. Vi
siems žinoma, kiek daug iki šiol VLIK-as yra padėjęs
pastangų, sulaužant "tylos suokalbį", palankiai nuteik
ti pasaulio opiniją ir išjudinti Lietuvos klausimą demo
kratinių valstybių atitinkamose institucijose bei tarp
tautinėse organizacijose. VLIK-as žinomas (ir respek
tuojamas!) JAV Valstybės Departamentui ir kitoms
demokratinių kraštų vyriausybėms. Jj koneveikia mūsų
tautos budeliai ir jų pakalikai. Ir kaip liūdna, kad ji,
kaip institucija arba atskirus jo narius ar kai kurias
VLJK-e atstovaujamas grupes, ypač vienu metu, sten
gėsi nuvertinti taip pat geri lietuviai tremties ir Ame
rikos lietuvių spaudoje. Kodėl? Buvo siūloma kiti ana
loginiai organai VLAK-o, BDPS-io ir kt. vardais. Juk
VLIK-as sudarytas demokratiniu (kiek esamomis są
lygomis buvo galima) principu. Ar nauji organai buvo
numatyta sudaryti kitu principu? Jei ne, tai kokia nau
da keisti vardą? Tai gal VLIK-as vedė vienos partijos
politiką? Bet gi jis nėra tikrąja prasme vyriausybė ar
seimas, kuris vairuotų krašto socialinę, kultūrinę ar
"politinę" politiką. Net akyliai stebint, eiliniam trem
tiniui nebuvo galima įžiūrėti, kad tremtyje ar emigra
cijoje susikūrusios ideologinės ir politinės organizacijos
ar religinės bendruomenės VLIK-o būtų vienos prote
guojamos, kitos skriaudžiamos.
Gal kas pasakys, kad tai buvo kritika, kuri yra nor
mali ir net būtina demokratinio gyvenimo apraiška. Tai
tiesa, bet kritika turi būti pozityvi. Be to, ir pozityvi
kritika mūsų situacijoje turėtų būti daug atsargesnė.
Ar ne geriau būtų, jei VLIK-e atstovaujamos partijos
ir grupės, vietoj viena kitai mynusios ant kulno, ten
siųstų pačius rinktinius, pačius pozityviausius žmones,
kad jo darbas būtų dar našesnis.
Iš kitos puses, reakcija tremties spaudoje į VLIK-o
kritikus irgi buvo aštri ir užgaunanti. Prisimintinas vi
siems lotynų posakis: ' 'fortiter in re, suaviter in modo".
Taktas niekad nėra žalingas.
DĖMESIO AKTUALIJOMS
Tai viena kita mūsų .gyvenimo negerovė. Jų yra ir
daugiau. Visi geros valios lietuviai turėtų parodyti pa
stangų toms blogybėms įveikti. Nukreipkime dėmesji į
aktualiąsias problemas. O jų begalės: nekalbant apie
Lietuvos laisvinimo akciją, prieš akis stovi tautinės ir
kultūrinės problemos emigracijoje, atgavimas praras
tųjų lietuvybės pozicijų Amerikoje ir kituose kraštuose,
BALF-o uždavinių įgyvendinimas, negalinčių išemi
gruoti tautiečių problema ir 1.1. Darbo visiems iki valiai.
Didelis senovės romėnų patriotas Cato savo kalbas
senate baigdavo žodžiais: "Caveant consules, Hannibal
ante portas". Mūsų! politinio ir kultūrinio gyvenimo vai
ruotojai tuos žodžius turėtų prisiminti ir jausti atsako
mybe, juoba, kad mūsų priešas jau yra sulaužęs mūsų
krašto laisvės vartus ir kad Hanibalas, palyginus su
Stalinu, galėtų būti šventuoju.
— J. Vieksnelis

Maskvos Politika
Kai kur pranašaujama, kad būsimą jį rudenį Di
džiojoj Britanijoj, Italijoj ir Prancūzijoj įvyks jūrinin
kų ir uostų darbininkų streikai. Juos bandysią iššaukti
ir jiems vadovauti komunistai, turį tokių įsakymų iš
Maskvos. Streikai galį prasidėti dar šio mėnesio pabai
goje.
Maskvai, suprantama, rūpi sukelti
neramumus
įvairiuose pasaulio kraštuose, kad tuo trukdyti poka
rinį ekonominio gyvenimo stabilizavimą ir pastovios
taikos atsteigimą. Jai reikalinga palaikyti pasaulį skur
de ir netvarkoj, kad lengviau būtų bolševistinio impe
rializmo politiką vesti.

Didelis Skirtumas
Rusų kontroliuojamos zonos, Vokietijoj, gyvento
jai nesulaikomai veržiasi per sieną ir bėga į Vakarų
Vokietiją, Nieks dar nėra girdėjęs, kad bent vienas
žmogus iš Vakarų Vokietijos būtų išbėgęs į rusiškąją
zoną.
Tasai faktas labai iškalbingai kalba apie skirtumą,
koks yra Rytų Vokietijoj (rusų zonoj) ir Vakarų Vo
kietijoj (amerikiečių, prancūzų ir anglų zonose).
Iš rusiškosios zonos gyventojai bėga dėl to, kad
ten siaučia skurdas, belaisvė ir komunistinis teroras.
Jie bėga į vakarus, nes ten randa kraštą bežengiantį į
demokratinę santvarką ir ekonominę gerovę.

Užsienių Politikos Linija
Vašingtone dedama pastangų sušvelninti demokratų
ir respublikonų vadų santykius ir bandyti grąžinti už
sienių politikon nepartinę liniją, kokia buvo vedama per
eilę metų. Jei to bus pasiekta, bus daug ir gerai pada
ryta. Partiškumas užsienių politikoj šiais laikais yra
labai pavojingas.

a

Lietuvos Prekybos Laivyno Praeitis
DR. GR. VALANČIUS
-

(Tęsinys)
S^JCDIS TAUTINIAM LAIVYNUI REMTI
Tiesa, paskirų balsų, paskatinimų ir pastangų netruko jau
nuo pat pirmųjų uosto įsigijimo metų — 1923 m. Bene tais
pačiais metais Kaune (!) įsikūrė Lietuvos Moterų Tautiniam
Laivynui Remti Komitetas. Moterys pirmosios ėmėsi jūrinės
Socialinių mokslų specia iniciatyvos Lietuvoj! Tai nuostabu ir kartu labai gražu.
listas Dr. Dressler padarė
L.M.T.L.R. K-tas veikė iki pat Lietuvos okupacijos pra
tokius bandymus: nuvyko į džios. Jo tikslas buvo propogandinis, jis telkė lėšas | ir skyrė jas
vieną USA miestą, turintį kukliomis sumomis jauniems lietuviams jūrininkams užsienio
77,000 gyventojų, ir, visų jūros mokyklose ir t.t. Iš šiam komitetui vadovavusių moterų
pirma, išmetė po miestą 50 prisemenu tik ponias Lozoraitienę ir Jonuškaitę-Zaunienę. Pa
užlipintų vokų, kur buvo staroji .šiuo metu randasi šiame kontinente, ir būtų jdomu, kad
įdėta
pinigų i r raštelis: ji pati apie tai prabiltų.
''Brangus Dovydai, grąžinu
Deja, ir pats šios organizacijos vardas buvo netikslus. Ką
tos
tau skolą. Ačiū. Viktoras."! S*
vargšės moterys galėjo remti, kai tokio dalyko iš viso
dar
Kiekvienas vokas buvo su
nebuvo! Pirma, toks laivynas dar reikėjo įsteigti, o tatai
v
pašto ženklu ir adresas bu- i yko žymiai vėliau. Bet kas žino, ar be moterų sugestijų ir
vo uždėtas — pačiam D-rui paskatinimo būtume padarę nors ir tą, ką padarėme beveik išDressler. Sugrįžo apie 80% vak arėse Lietuvos nepriklausomybės laikino praradimo. Jos
laiškų. Stebėdamas, kas d e - . ^ d ž l t o d a u S prisidėjo ne tik psichologiniai, puoselėdamos ir
sis, Dr. Dressler matė, kaip ugdydamos mūsų jūrinį galvojimą, bet ir paruošdamos savo
kai kurie praeiviai laiškus sutelktomis lėšomis vieną kitą taip be galo reikalingą tada
atidarė ir pinigus pasisavi-1 jūrininkystės specialistą. Išskyrus vos keletą vyresnės kartos
asmenų, jau anksčiau šiokiu ar tokiu būdu jūrininkystės srity
no.
dirbusių, mes tada šiaip nieko neturėjome. Ne tik išmokslintų
o
Kitu kartu Dr. Dressler jūrininkų: laivų kapitonų, šturmanų, deviatorių, hidrografų,
išmėtė 12 piniginių su p i n i - ' l a i v ų ]yei u o s t u i n ž i n i e r i u -* mechanikų, bet taip pat laivų makgais. Jose buvo ir jo adresas j ierių-frachtuotojų, laivų aprūpintojų - tiekėjų kuro. maisto,
įdėtas. Aštuonios p i n i g i n ė s | m e d ž i a g o s ; J u r o s teisinmku» jūros draudimo specialistų; žvejybos, ypač tolimosios jūros žvejybos, žinovų, jūros žuvies ap
iš 12 nesugrįžo.
Paskiau Dr. Dressler pa- dirbimo specialistų ir, svarbiausia, reederių — laivų savininkų
kelbė laikraštyje radęs pini tada iš viso neturėjome. Keletos entuziastų pastangos ir darbai,
gų, bet prie jų nesą jokio už be jūrinių įstatymų, be valstybės finansavimo, be visuomenės
platesnės paramos ir be jokios jūrinės politikos — plano, nuėjo
rašo, kieno jie būtų.
niekais.
Niekas neatsišaukė.
Tenka tik stebėtis ir džiaugtis, kad ir tokiose sąlygose
— o —
Toliau, mokslininkas nu minėtais Moterų Komitetas vis dėlto turėjo kantrybės, veikė
pirko gražią moterišką apa keliolika metų ir lašas po lašo kalė lietuviškojo nerangumo —
tinę ir pasibeldė į duris net lėtumo akmenį, kol jį prakalė.
PIRMIEJI PREKYBOS LAIVAI
150 gyventojui, sakydamas
Pačiais pirmutiniais Lietuvos prekybinio laivyno vienetais,
radęs tą pirkinį prie jų na
mų, ar tik nebūsią tas daly deja, ne jūros prekybos, tenka laikyti tuos kelis mažus būrinius
kas jų pamestas. Tik viena laivus, kurie plaukiojo po Lietuvos vėliava Nemunu tarp Kauno
moteris, iš 150, pasakė, kad ir Klaipėdos. Tai buvo Nemuno Avininkystės b-vės 1924-25
tai gal būsiąs jos pirkinys, metais įsigyti burlaiviai „Kastytis" ir „Jūrate".
iškritęs benešant namo.
Kiek vėliau įsisteigusi akcinė bendrovė „Lietga" iš Ham
Tada Dr. Dressler sutarė burgo reeder'io Schuchmann'o išnuomavo' ir po Lietuvos vėliava
su keturiais mėsininkais, kad paleido 2 motorinius laivus, pavadintus lietuviškais vardais
jie tyčia duotų daugiau grą-< „Klaipėda" ir „Palanga". Šie buvo jau pusėtini vidaus vandenų
žos, negu priklauso. Tik 4% prekybos laivai. Bene 1927 metais lietuviška laivininkystės
žmonių grąžos ''perteklių" bendrovė „Sandėlis" taip pat įsigijo ir po Lietuvos vėliava pa
pasilaikė, galbūt nepastebė leido plaukioti nedidelį laivą „Lydys".
ję, o kiti — atidavė atgal.
Iki 1930 metų į lietuviškuosius vandenis buvo paleista plau
— c —
kioti visa eilė mažesnių motorinių laivų, kurie tačiau tarnavo
Pagaliau Dr. Dressler pa ne prekybos reikalui, bet priklausė Klaipėdos uosto administra
rašė 50 laiškų, kuriuose pa cijai, kaip tarnybiniai laivai, locai, vilkikai, arba buvo didesni
žymėjo, kad per klaidą jisai žvejų kuteriai bei pasienio policijos laivai Klaipėdos jūrų skau
įdėjęs 100 dolerių į knygą tai įsigijo modernišką motorlaivį „Budys", kuriuo nekartą gan
"The Hunter", kad ta kny sėkmingai atstovavo Lietuvos jaunimo vandens sportą.
ga nunešta į biblioteką ir
Tačiau visus šiuos laivus, mūsų jūros pionierius, lydėjo
kad joje turbūt dar tebėra kažkokia nesėkmė. Kaip vėliau matysime, jie greit išnyko iš
ta šimtinė. Išmėtęs tokius mūsų jūros horizontų.
laiškus po miestą, Dr. Dress
Po šių pirmutinių nepasisekimų 1923-28 metų laikotarpy,
ler nuėjo stebėti į knygyną. Lietuvos tautinio prekybos laivyno kūrimasis sustojo vietoje
Čia tuojau atsirado keletas beveik iki pat 1935 metų. Taigi pirmoji pradžia buvo ir sunki
žmonių, kurie griebėsi su ir kartu nesėkminga. Galima guostis nebent tuo, kad buvo
minėtos knygos ir ėmė sklai nors bandyta šis tas laivininkystės srity padaryti jau pirma
dyti jos lapus.
jame penkmety Lietuvos, kaip jūros valstybės, gyvenimo. Džiu
gu ypač tai, kad tatai buvo privati iniciatyva, valstybė jai pa
Darydamas galutinas iš galbon neatėjo. O Lietuvos sąlygose be valstybės paramos šitokio
vadas mokslininkas Dressler masto problemos sprendimas vis dėlto buvo neįmanomas.
rašo, kad iš 912 žmonių tik
PATYRIMAS IR PAMOKOS
6% nepaklausė savo sąžinės
Šitie patys pirmieji bandymai, nors jie ir nepasisekė, vis dėlto
balso. Iš to daro išvadą, kad davė mums nors šiokio tokio patyrimo ir pamokų. Svarbiausia
amerikiečiai yra linkę p a - | p a m o k a DUV0 n e ^ u > fead lietuvių privatiškas kapitalas be
gerbti svetimą nuosavybę. v a l s t y b ė s paramos prekybos laivyno neįkurs, bet ir ta, kad ir
Sąžiningume nebuvo skirtut y panašūs bandymai negalės pasiekti juos ir valstybei rė
mo tarp turtingų ar vargsiu j ^ ^ ^ tem r e i k a l u i n e b u s % anksto paruoštas bent minimaJaunesmeji pasirodė tie* . l u g ž m o n i ų _ specialistų kadras. Pastarasis reikalas kai kurių
pat patikimi kaip suaugu-1
ma tančių žmonių buvo jau anksčiau suprastas. Jau 1923
sieii. Bandydamas žmones
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gesnes už virus. Pagaliau, nes stipendijas, išvyko plaukiojimo praktikai į Suomiją. Suo
Dr. Dressler daro dar vieną mijos prekybos laivynas tada susidarė beveik išimtinai iš burinių
išvadą: "Teisingas, tvarkin laivų. Pastarieji, suprantama, yra. nepalyginamai primityvišgas gyvenimas taipgi ugdo kesni, kaip vėlesnės statybos garo mašinų varomi laivai, tačiau
sąžiningumą. Visi dalykai, iš kitos pusės — stažas tokiuose laivuose yra daug sunkesnis,
paliktieji bažnyčiose, buvo ilgesnis ir reikalauja iš jūrininkų nepaprastai didelės ištver
sugrąiinti, tuo gi tarpu pa mės ir pasiryžimo. Nežiūrint į tai berods nė vienas iš kandidatų
liktųjų smuklėse žuvo 20 neatkrito, visi išlaikė iki galo, ir keletą metų vėliau Suomijos
nuošimčių.''
navigacijos institutas pirmajai dešimčiai lietuvių suteikė toli
Kanados žydų Kongresas mojo plaukiojimo kapitono laipsnius. Tai buvo patys pirmieji
surengė pietus garbei jėzui lietuviai kvalifikuoti jūrininkai, jei neminėti vos keletos iš vy
to,
tėvo P. Chaillet, kurs resnės kartos. Šiems mūsų jūros pionieriams teko keletą kartų
Pranzūzijoje buvo sukūręs apiplaukti žemės rutuiį vėjo ir baltų burių pagalba, ištisais pus
slaptą organizaciją • 'Krikš mečiais kartais iš bū na n t jūroje ir nematant žemes.
Tatai įrodo, kad lietuviai turi visas jūrininkams būtinas
čioniškoji Draugystė", kuri
padėjo daugeliui nacių per kondicijas ir kad jiems, toli gražu, nestinga nei ištvermės, nei
sekiojamų žmonių. Tūkstan pasiryžimo, kuo pasižymi jūriško mentaliteto tautos. Reikia tik
čiai žydui buvo išgelbėti dė lietuvius į jūrą skatinti, jiems parodyti kelią ir ta linkme jiems
ka tos organizacijos narių vadovauti.
pasišventimo.
(Bus daugiau)

Kaip Sąžiningi
Yra Amerikiečiai

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Antrad., rugBejo 7 d., 1949
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Komunistinis 2mogaus Teisiu Supratimas
Rašo DR. Z. DANILEVIČIUS
negali dėvėti rūbus, kurie
jam patiktų, jis negali tvarKalbėti apie komunistų kyti savo laisvalaikio, kaip
teisę būtų. bergždžia. Yra tik jis norėtų ir t. t. Visoje bol
komunistų melas. Paėmus ševikiškoje santvarkoje do
vien sovietui konstituciją, minuoja vienas didelis moturėsime geriausią pavyzdi. I l o t o v i š k a s 2 0< jį s <«ne». Qy
Jie savo konstitucijoje r a s o j v e n m i e ^ n viskas arba užvisa tai, ko nedaro ir kas drausta, arba privalomai
yra vien pasityčiojimas; o reikalinga daryti, bet nie
tas jų raštas turi būti ofi ko laisvo.
cialiu krašto teisės pama
"Išlaisvintas" Žmogus
tu. Teismai remiasi melu,
Bolševikų
"išlaisvintas''
neteisingu apkaltinimu ir iš
anksto numatytu reikalu žmogus neturi nė menkiau
sios laisvės. Bet kas blopolitinį priešą sunaikinti
Kada Amerika teisia ko- giausia, kad tas komunistimunistų vadus už ruošimai nes diktatūros pavergtas ir
visai aiškaus ir įrodyto są- automatu paverstas padamokslo prie valdžią ir tvar- \ ras negali net laisvai galką, tai yra eir.ama atsar 'voti. Tą jo galvojimo lais
giausiai. kad tik neapsilen vę jam išmuša baisi teroro
kus su teise ir teisingumu. ir persekiojimų baimė. Kiek
Čia pat teisme besiteisiną vienu momentu gali būti įkomunistai remiasi baisiau tartas esąs kontrrevoliiucisiu melu po priesaika. Tuo jonierius, jei tu nejučiomis
pačiu metu jie teisia tuose bet kur prieš santvarką ar
kraštuose, kur jie jau pa partiją išsitarsi ar savo
sigrobę valdžią į savo ran- menką nepasitenkinimą gykas, žmones, nesiremdami į venimu pareikši. Komunisjokia teise nei teisingumu. \ tai kursto streikus ir proMilijonų milijonai žmonių testo mitingus užsieniuose,
žūva visai be teismo ir be nes tas padeda griauti tvar
ką, tačiau pabandykite nors
kaltės.
menką žodelį ištarti prieš
Prievartos Krašte
savo darbdavį — valstybę
Bet tas tik smulkmena ir komunistų partiją — so
iš daugelio visiško žmogaus vietuose. Gausi užtikrintą
teisių paniekinimo.
Štai vietą prie sienos — sušau
bent kiek daugiau pavyz dymą.
džių.
Mirties Bausme Narkoze
Pagrindinis žmogaus tro
Kliedinčiam
škimas yra laisvė. Paban
Baimė sovietuose yra to
dykite net mažą vaiką lai
kyti uždarą kambaryje ir kia baisi ,kad žmogus iki
neleisti jam jokio laisvo ju beprotybės nueina. Bijoda
dėjimo. Jis jausis nepapras mas šnipų apskundimo ir
tai nelaimingas.
Sovietų bijodamas nesąmoningai ką
santvarkoje gi žmogus ne nors neatsargaus prasitar
turi teises savo noru nieko ti, žmogus tikrai pradeda
daryti. Jis negali pats sau kratytis net ir minčių apie
pasirinkti gyvenamą vietą, savo vargą. Ne kartą yra
jis negali laisvai keliauti buvę atsitikimų, kada žmokur jam patinka j i s nega- gus sirgdamas
dideliame
Ii laisvai pasirinkti darbą, karštyje nekontroliavo sajis negali keisti darbą, jis*ves ir prasitarė prieš rau-

1 Komunistu Policija
Altoriaus Sargyboj
Čekų komunistų laikraštis
"Rude P r a v o ' pranešė, kad
kunigas Volney, kurs ben
dradarbiauja su raudonųjų
suorganizuotąja
' 'Katalikų

Amerikoje Ir Sovietijoje

<Sr

NEUŽMIRŠK PADĖT TREMTINIUI!
Per AID OVERSEAS, Inc.
4851 S. Ashland A ve. Chicago 9, 111. Tel. VIrg. 7-0280
Aid Overaeas, Inc. siunčia maisto siuntinius { visas 4 Vokie
tijos zonas ir kitus Europos kraštus, išskyrus SSSR. Siuntiniai
yra pilnai apdrausti nuo dingimo. Jei adresatas neeurandar
mas„ pinigai grąžinami.
Užsakydami aiškiai parašykite savo ir gavėjo adresą, siunti
nio numerį ir jo kainą. Aid Overseas, Inc. maisto siuntiniai
pakuojami Europos sandeliuose, o užsakymai iš Chicagos siun
čiami AIR MAIL. Užsakant didesnius kiekius duodama nuolaida.
Btoiitlnys No. 1 — $7.80
2 sv. kiauliniu taoktj
2 sv. rflkytu įasiniu
t 99 saiami d-.Sros
2 av. (be 2 ozs.) kortuoto bekono
1 dežuti (400) BT.) marg-arino

Siuntinys Nr. l t — $0.80
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiauliniu taukų
t sv. margarino
2 sv. marmelado
4 sv. degintos kavos
4 vį sv. cukraus

Siuntinys Kr. * — $7.40
4 sv. rūkytų laftiniu
2 sv. kiauliniu tauku
2 sv. margarino
1 sv. kiaulienos mfesos

• vahftisJ H m t a t

Siuntinys Nr. 6 — $5.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. marmelado
2 sv. pupelių kavos •
2 sv. cukrau*
1 sv. margarino
Siuntinys No. S
A. 10 svarų cukraus $2.80
B. 20 svarų cukraus $6.20
Siuntinys No. 7
A,10av. baltų kvlet. miltų $8.00
B. 60 JV. kvietinių miltų $9.26
Siuntinys Nr. 8 — $2.95
i M sv. cukraus
6% sv. kvietinių miltų

m alio

Siuntinys Nr. 91 — $S.00
2 sv. rūkytu lašinių

2 sv. k i a u l i n i u

tauku

2 sv. degintos kavos
1 sv. šokolado
14 ozs. kondens. pieno
2 gabalai tualet. muilo
Siuntinys Nr. 23 — $6.40
5 sv. rūkytų lašinių
5 sv. degintoa kavos.
Siuntiny*, Nr. 96.
A.

8 sv. rnmų kiaulinių tau
kų $4.60
B. 12 sv. grynų kiaulinių tau
kų $6.76
C. 16 sv. grynų kiaulinių tau
kų $6.96
(Tik ) Vokietijos vakarines zonas
Angliją, Prancūzija, Italiją. — ir
eina apie 4 savaites).

Siuntinys Nr. 10 — $6.70
2 sv. rūkytų lajinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. degintos kavos
1 sv. šokolado

Siuntinys Nr. 26 — $6.75
2 sv, rūkytų lašinių
2 sv. (be 3 ozs.) grynų klaul. tauk.
2 sv. (be 2 ozs.) marsarlno
2 sv. degintos kavos
H s v. arbatos

Siuntiny* Nr. 19 — $5.95
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiauliniu tauaų
8 sv. degintos kavos
2 sv. cukraus

Siuntinys No. 30 — $8.70
6 sv. degintos kavos

Siuntinys Nr. 14 — $6.80
2 sv. rfikytų lašinių
2 sv kiauliniu tauku
2 sv. ukraus
1 sv. marmelado
1 sv. kiaulienos mėsos
2 gabalai tualet muilo

Siuntinys No. 31 — $5.60
1 sv. rūkytų lašinių
14 oss. (400 gr.) klaul. taukų
14 oss. (400 gr.) margarino
2 sv. marmelado
1 sv. pupelių kavos
4 sv. cukraus '

£

Akcija'', buvo vyskupo eks
komunikuotas.
Bolševikai,
kurie šiaip visokiais būdais
tikėjimą persekioja, pasiun
tė pilnoje uniformoje polici
ninką, kurs stovėjo prie al
toriaus, kai tasai ekskomu
nikuotas dvasininkas laikė
Mišias.

Melskis Iš Lietuviškos Maldaknygės!
"Draugo" administracijoj gaunamos šios
lietuviškos maldaknyges:
L D I D Y S I S RAMYBES ŠALTINIS, surinko Ir išleido kun. P.
M. Juraa, iileista Bostone, 1945 m., psl. 788
$4.00
Paskendus jolei, kuria ji buvo išplaukusi paplaukyti, (Mrs) Dorothy Johnson išbuvo įsikabinusi į
jos stiebą apie 29 valandas. Ji buvo išgelbėta t a n k e r i o L. S. Wescott pasiųstos valties. Kartu buvo
Išgelbėti ir kiti trys a s m e n y s : Dr. Orlen Johnson, 44, jolės savininkas; "VVilliam Pearce, 22, ir Robert Hornbecker, 18. Jolė paskendo Huron ežere Saginaw įlankoje, 20 mylių nuo kranto, 40 pėdų
gylio vandenyje.
(Acme)

donąjį skurdai, ir to užteko
jam sušaudyti. Taip pat aš,
kaip gydytojas, esu girdėjęs
tikrų atsitikimų ,kad& so
vietuose ligonis, gavęs prieš
operaciją narkozę, svaičio
damas be sąmones pakriti
kavo sovietų diktatūrą, ir
to irgi buvo gana nuteisti
jį mirčiai. Tad aišku, kad
žmogus atsisako net ir lai
svai galvoti. Verčiau auto
matiškai klausyti kalamų j
galvą propagandos bepro
tybių ir politrukų pamoks
lų.
Apie Vestuves Ir Policiją
Spauda, laikraščiai, radi
jas ir mitingai bei kalbų
laisvė yra tik baisi ir skau
di tragedija ir karikatūra
sovietuose. Mirties bausme
ten yra uždrausta bet koks
mitingas, bet koks spaus
dintas ar pasakytas žodis,
bet koks menkiausias kai
mynų suėjimas,
išskyrus
tik tai, ką valdžia per ko
munistų partiją suruošia.
Ten tai jau tu privalai da
lyvauti ir klausyti, nori ar
nenori. Jei tavo duktė iš
teka ar sūnus veda ir tu
nori pasikviesti kelis kai
mynus, tai turi paprašyti
valdžios laidimo, kuri, jei ir
leis tą "mitingą", tai atsiųs
policijos atstovą
žiūrėti,
kad vestuves keldami val
džios nenuverstumet.
Žmogus ieško ir bent kiek
pramogų. Čia irgi valdžia
pasirūpina, kad tu nieko
laisvai neatliktam, o sujun
gia visas pramogas: kinus,
teatrus ir šokius su šlyk
ščia melo propaganda, są
moningu doroves griovimu,
veikla prieš religiją ir t. t.
Visa tai daroma, kad grei
čiau žmogų nužmogintų ir
paverstų jj tik labai leng
vai voldomu automatu ar
pusiau gyvuliu.
Baisus Teroro [tempimas
Koks keistas jausmas yra ,kai atsirandi toje bepro
tiškai slegiančioje baimes,
teroro ir skausmo bei neti
krumo dėl rytojaus atmos
feroje ,siunku sau ir įsivaiz
duoti; tai yra lyg sunkus
sapnas, lyg baisus slogutis,
lyg baisus košmaras. Neži
nai, ar ryt dar gyvensi, ne
žinai, kada tave suims ir iš
veš, nužudys; nežinai iš vi
so, kas su tavimi sekančią
valandą bus; nežinai netgi,
ar nesi dar sekamas, gal čia
pat tavo draugas, su kuriuo
ką tik kalbėjai, yra jau pa
pirktas ar jėga priverstas
komunistų šnipas ir gal jis
tavo bet kokį žodį iškreipęs
jiems kaip kritiką perduos;
o gal tu turi kokį asmenį,
priešą,
kuris nori tavimi
nusikratyti; jam tas bus la
bai lengva, reikės tik nueiti
ir pasakyti, kad tu jų prie
šas ir slaptai prieš juos kal
bi. Tau teismo nebus; tu iš
po nakties išnyksi, o tavo

2. R A M Y B E S ŠALTINIS, surinko ir išleido kun. P. M. Juras
išleista Bostone, 1948 m., psl. 544
$J.OO
3. M A L D Ų R I N K I N Ė L I S , sudarė ir išleido kun. J. Koncevi
čius, išleista Čekoslovakijoj, 1927m., psl. 336 baltais viršeliais $1.50
Baltais viršeliais Ir kabliukais
$2.00
4. M A L D A K N Y G E , sutvarkė Amerikos Lietuvių R. K. Kunigy
Vienybė, išleista Chicago jt, 1935 m., psL 256

60c
draugai bijos net ir pasitei jų mokslas kemša tau, kad
rauti apie "kontrrevoliuci- komunistų vadai yra pus- Galite iškirpti š{ skelbimą Ir norimas maldaknyges užsakyti api
eiles numerius rutuliukais. Pinigus s*%s*J
jonieriaus" likimą.
dieviaiK mokytojai, saulės ir brėždami maldaknygių karta
su užsakymu.
t.t.,
o
tu
privalai
tik,
kaip
Laime Ir Viltys
gyvulys — šunelis, apie jų
UŽSAKYMUS SIŲSKITE:
Žmogus ir šiame pasauly padus sukiotis ir kojas lai
je yra linkęs į laimę, kurią žyti, nes tu esi tik menkas
jis pats norėtų savo ranko vabalas —— netgi be sie
2334 S. Oakley Ave.
mis kalti. Jis norėtų turėti los. Ir tą jie iš tavęs nori
mažą savo namelį, šiek tiek išplėšti.
Chic*go 8, D l
sutaupųj juodai dienai ir
^
—
—
—
^
—
—
Teise Mirti
^ =
gražią šeimynėlę; o svar
Vieną laisvę ir teisę so
biausiai — ramumo ir tik
rumo jausmą, kad tu čia vietai dar neįstengė atimti
gyveni ir gyvensi rytoj. To — tai teisę mirti. Ten ir
gi viso bolševikinėje sant žūva žmonės milijonais.
Todėl ir milžiniškas skur
varkoje nė mintin įsileisti
negali. Bendras katilas šian das tokioje buvusioje tur
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baldus, automobilius,
dien ir užkaltais langais tingoje Rusijoje, kad nė vie
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite ageato, arte brokerio, kad
jis parūpintu jums polisą per mušu kompaniją. Nelaimei Išti
gyvuliniai vagonai rytoj - - nas žtoiogus nėra gyvenimu
kus, neturėsite jokiu nemalonume.
tai viskas, ko gali tikėtis suinteresuotas ir ne tik dir
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenrriters"
ba,
bet
ir
gyvena
tik
iš
prie
ir kas tau gaji būti geriau
vartos; tad negali laukti,
sia.
kad jis širdį į savo darbą
Šeima
įdėtų. Krašte vyrauja skur
Regis, kiekvienas, ir visai das, badas, ligos, parazitai,
Telefonas CEntral 6-5208
netikintis žmogus, visame nedorovė, nelaimės ir aša
laisvame pasaulyje yra įsi ros. Nemanau, kad ir pra
GENERALINIAI AGENTAI šių Kompanijų:
tikinęs, kad jau bent jo šei gare galėtų būti baisesnis
COLUMBIA INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
ma jam vieafem tepriklau- vaizdas.
LUBMERMEN'S INSURANCE COMPANY
so.Bolševikinfs teroras net
MASSACHUSETTS FIRE * MARINE INSURANCE CO.
Raudonoji Hydra
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY
ir tą atima. Vyras nuo šei
I
PHOENDC INDEMNITY COMPANY
Taip yra pamynę pagrin
mos ar vaikai nuo tėvų ga
li būti atskirti bet kada, dines žmogaus teises ir su
valdžiai įsakius. Vaikai pri ardę žmogaus minimalę že
^
klauso valdžios, o šeimą mišką laimę tie, kurie nori
galėsi ir kitą susikurti, jei savo pragaištingu darbu
tave išskyrė; girdi, netikėk slapčioms net ir dabar mūsenais prietarais. Netikėk, i sų gyvenamą laisvąją ir ge
Skubos keliu spausdinamas LIETUVIŲ
nors tau širdis kraujais plū rąją Ameriką paglemžti ir
I tokiu pat lavonu paversti. KALBOS VADOVAS Bielefeld spaustu
sta. Tu "laisvas".
(Nemanau, kad laisvi ameri
vėj, organizuojama ir trečioji
Sąžinės Reikalai.
konai tam duosis. Nema
Religija yra vienas iš" pa nau, kad jie toleruos ir sa
čių asmeniškiausių intere vo krašte tuos viso pasau
sų, kurie tikrai niekam ki lio istorijoje negirdėtus bai
Paskubėkit užsiprenumeruoti. Pinigus paš
tam neturėtų rūpėti, išsky siausius išdavikus ir nie
to orderiais ar banko čekiais siųskite man.
rus patį tikintįjį. Sovietai kšus sąmokslininkus. Būtų
negali ir to pakelti. Tu ne laikas jau nutraukti visokią
JUOZAS AUDĖNAS, Gen. Įgaliotinis
privalai tikėti. Jei tu tiki švelnią politiką su ta pra
14 Townsend Street, Boston Roxbury, Mass.
savo Dievu, tai tu netikėsi keikta raudonąją
hydra.
gal bolševikų dievukais ir, Laikas susiprasti.
svarbiausia ,tavęs negalima
bus paversti gyvuliu be do
rovės, budeliu ir įrankiu
.
•įį^
per tave kitus terorizuoti.
Tad tu būk netikintis ar
žūk. Ir čia tu esi "laisvas".
USA spauda skelbia, kad
Bažnyčios atdaros. Tu ten
metais
prie
gali eiti. O kai tu eisi, tai paskutiniais
tave vieną dieną areštuos. įvairių bažnyčių priklausan
Nemanyk, kad paduos prie čių žmonių skaičius paaugo
2,190,164 asmenimis.
žastį ėjimą į bažnyčią, ne, net
Apskaičiuojama, kad šiuo
jie gudresni. Jie išras tau
metu apie 79,576,352 Jung
bet kokį kitą išgalvotą kal
tinių Amerikos Valstybių
tinimą ir to užteks. Nebus gyventojai priklauso prie
į ką apeliuoti, nebus kam vienokių ar kitokių tikybi
pasiteisinti. Žūsi, tai vis n i ų bendruomenių, kas suda
kas.
ro daugiau kaip 53% visų
•••--v
gyventojų. Tas procentas
Mokslas Ir Profesija
nuolat auga. 1880 metais tik
Mokslas ir pasirinkimas 19.9% USA gyventojų te
*»i Y*
'*'>
profesijos yra laisvas visa priklausė tikybinėms ben
0o
me pasaulyje, tik ne sovie druomenėms. 1900 tas skai
1,u&t<*
dr*
tuose. Jei tu ne komunis čius pašoko iki 34.7%, o jau
tas, tai tu jokio mokslo sie 1920 metais — įvairioms
kti negalėsi; jei kartais jie bažnyčioms priklausė 39.8%.
Šiuo metu daugiau kaip pu
tave ir praleis, tai jie lieps,
se gyventojų yra tikybinių
ką tu turi išmokti ir dary bendruomenių nariai, o ir
ti. Partija "geriau žino". O kitų didele dalis tiki į Die
oou*°
pagaliau, visas komunistų vą. Per 1947 metus katali
mokslas taip yra melu ir kai Jungtinėse
Amerikos
apgaule persunktas, jog tie Valstybėse paaugo 3.1%.
siog sunku jį ir nupasakoti
ir sunku pergyventi.
Jie
skelbiasi esą demokratai; o /SKELBK1TĖS "DRAUGE"

"DRAUGAS"

NELAUKITE
Rytoj Jau Gali Būti Pervelu!
O'MALLEY and McKAY, Inc.

222 W. Adams St.

Room 1043

LIETUVIŲ KALBOS VADOVAS

Knyga turės per 700 pusi ir tik $2.50.

Puse Amerikos Zmoniy
Priklauso Bažnyčioms

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOTS

Antrad., rugsėjo 7 d., 1949

Pennsylvanijos Lietuviai Dar Moka Seny Dainų
Pittsburgho Dainininkes

I radau Marcelę Remeikienę,

ŠILUVOS

AŠTUONIŲ DIENŲ ATLAIDAI

Pilnus atlaidus visi gali įsigyti rugsėjo men. 8-tą dieną, ir kitus
pilnus atlaidus laike oktavos iki 15-tos dienos rugsėjo.

Jau daugelis žino, kad y r a J į « £ * T n / S
Wl
mo
žmonių, kuriems rūpi mūsų į a *aal l e aaug
senų aainų. M
d ' o
r oasakosL P£ J 0 ' k a d keliais metais
senos
am s
pa
"anksčiau neatvažiavau, nes
Amerikiečiai ju irgi nenie- . ,
.,
« i
kiną. Štai, Indianos Univer susiradau
balsas paeilpnejęs.
keturias Paskum
kaimy
sitetas išsiuntė mane jų su nes iš Metelių parapijos. Tai
rinkti, kad nepražūtų ir nors Rože Juknevičiene, Prane
M mokslo vilktų. Sekasi, j l e v į č i € n § M o r t f t g t u č k i e .
neblogai nors pavargti i r g i | n | į r M a r § 2 a l a d o n i e n e . J o s
nemaža tenka. Randi ir k o ; d a i n a v o i r ^ B 0 6 k a p t u , i r p a .
nesitikėjai rasti. Atvykęs į, y i e n i u i yiQQ
deMmt| £ £
Pittsburgh, Pa
rašiau is
2į
jog m o k a d
Magdalenos Takazauskienes d a u i a u t i k l a i k o neb ebuvo.
net dvi dienas ir gavau 50 J a u s u t e m U g u ž s u k a u p a s
dainų, 10 pasakų. Jai kaip j
i r A n e l ę Kazlauskus,
tik suėjo 72 metai. Reta Die- C i a l a i m ė j a u g žemaitiškas
vo dovana tokiam amžiuj tu- dainas
reti tiek sveikatos ir tokią
gerą atmintį. Mahanoy City
Tolimesnes Kelionės
irgi sekėsi nepaprastai. Se- Dar važiuosiu į Scranton,
nų dainų padainavo Juzė De- p a., ir tikiuosi vien tik iš
reškevičienė ir Elena Kun- Pennsylvanijos išsivežti podrotienė. Pirmoji noriai dai- ra šimtų atrinktimų ir retų
navo, o antroji iš pradžių dainų. Tada pasuksiu į Naumane išvaryti norėjo, o kai • jąją Angliją,
pradėjo dainuoti, tai visą deDaug kur žmones greit sušimtį užrašiau ir jau nebe- pranta reikalą ir noriai daipyko.
nuoj a ar pasakoja, kitur rei
kia gaišti laiką, kol prikal
Pagelbsti Vietos Kunigai bini. Pasitaiko ir tokių, ku
Atvykus j Shenandoah, rie pasako: „Aš nesibatePa., mane gražiai priėmė ir riuosiu su šitais niekais".
globojo kun. J. A. KaraŲus.! M a n m a l o n u b u v o A " " g ^
Dvi dienas vežiojo mane vi- k a i P P or oj vietų Amerikoj
karas kun. J. Nevarauskas S i m e i r »«W dukterys padepas senus žmones, ir trum- J° m a n prasyti jų motinas,
pu laiku galėjau užrašyti 40 k a d dainuotų ir dar prase
dainų ir kelias pasakas. JeiįP a d a r y t i rekordus ir atsiųsGimimo Svč. PanelSs Marijos parapijoj, Marąuette Parke, Chicagoje — 6812 So. Washtenaw Ave.,
visur tokiog pagalbos s u s i - t L Ą , ,t .
.
rugsėjo 8-tą dieną prasidės Šiluvos aštuonių dienų atlaidai Pirmi Mišparai su pamokslu įvyks rugsėjo
laukčiau, mano darbas būtų Apskritai, nusiskųsti ne 7 d. Procesija Rugsėjo 8 d. per Mišparus. Atlaidai baigsis Rugsėjo 15 d. su procesija. Per visas 8 die
daug lengvesnis ir našesnis. Saliu> tačiau dažnai papras- nas šv. Mišios bus laikomos sekančiose valandose—6:00, 6:30, 7:00, 8:00 ir suma su pamokslu 9-tą
Mišparai 7:30 vai. vakare. Per visas dienas pamokslus sakys Tėvas Modestas Stepaitis,PrancišShenandoach, Pa., suradau:** z m o n § s daugiau parodo vai.
konas, garsus pamokslininkas.
seniausią moterį, kuri iki \ supratimo šiam svarbiam
I Šiluvos atlaidus žmonės važiuoja ne tik iš visos Chicagds ir apielinkės miestų, bet ir iš toli
mais šlovingą, kuri LieTame laike visoj Žetalikų Bažnyčią. Po
Žmonių maldos į

5

LIETUVIAI RAUDONŲJŲ UŽPLOSTAMOJ KINIJOJ
2iaurusis pilietinis karas reikalus. Nenorėčiau jau iš
palietė ir keletą lietuvių, i naujo tos malonės prašyti,
esančių Kinijoje. Tai dau-J tačiau neturim kitokios il
giausiai misijonieriai. Vie eities — mūsų pačių reika
nas is jų, kun. Petras Urbu- lai ir mūsų egzistencija mus
tis, atsiuntė mums šiomis tai daryti priverčia. Kas nedienomis laišką, kuriame ra galės auka, visados galės
šo:
malda mums padėti. Kas
''Laikai darosi neaiškūs. žino, gal neužilgo gali būti.
Pavojus visai artimas. Di- pervčlu... Tada "Draugas*'
dieji pasiruošimai eina iš paragins už tautiečio misijqabiejų pusių, dėl to mūsų! nieriaus sielą pasimelsti ir
padėtis darosi dar netikres- gal paa>paštalauti, kad amenė. Mes pasiliekame savo j rikos tautiečių tarpe atsivietose — gyvenimui ar mir rastų misijonierius įpėdinis
čiai. Manome, kad mūsų tau- ar Įpėdiniai. Tesipildo Dievo
tiečiai Amerikoje mums pa- valia gyvenime ir mirtyje —
gelbės malda ir auka tose'tai misijonieriaus kasdienis
misijose. Mes gi prisidėsime testamentas šioje sumaiščių
prie jų malda ir pasiaukoji-; Kinijoje."
mais del greitesnio tėvynės
Lietuviams misijonieriams
la-šką ar pagalbą galima
laisvės atgavimo.
t*
Jau daug kartų "Drau- ^siųsti šiuo adresu: Rev. P.
Orfanato Salegas ' mūsų visuomenei pn- Urbaitis,
minė ir kalbėjo apie mūsų siano, Macao, China.
JAV, o taip pat daug padėjuMADR1D, Kolumbija. — Šiais
šiems man esant tremtyje
Vo- metais didelis skaičius lietuvių
kietijeje.
tremtinių, gyvenančių stovyklo—Alfredas Malkevičius se Vokietijoje, jau išemigravo ir
dar vis emigruoja į JAV pagal
d r
CHICAGO, Dl. — Nuoširdžiai » b o ir buto garantijas.
šias
dėkoju giminėms Stefanei ir Ba- garantijas
parūpino
Amerikos
liui Dzimidams, 10356 S. Indiana lietuviai. Jų tarpe esate ir jūs,
Kiek
Ave., padėjusiems atvykti iš Eu Teta S. Š. iš Amerikos.
ropos į Ameriką, čia maloniai yra žinoma, jūsų energija ir ide
priėmusiems, o taip pat padėju-. alizmas parūpino virš 100 darbo
ir buto garantijų. Be to, nema
šiems tremtyje.
žai paramos suteikėte ir lietu
Dėkoju sūnui Albertui Dzimi- viams dvasininkams,
esantiems
dui už suradimą darbo.
Vokietijoje. Taip pat daug prisi
Nenoriu likti nedėkingas
ir dėjote prie suorganizavimo paDraugo
administracijai, kun ^ 4
Mišių
ir užpraSėte
Sv.
siunčia dienrašti veltui ištisą me-, ^
Lietuvos
prisikėlimą.
Už
nesi.
—Alfredas Markevičius, fiuo5 d i d i i u s
^rtus
ir aukas,
padarytas
mūsų
nelaimingai
CHICAGO, 111. — Visa šeima į tautai ir mums tautiečiams, dilikome išgelbėti iš vargo Vokie- į džiai geradarei Tetai iš Ameritijoje DP stovkylose. Ten varg- j kos
reiškiu didžiausią dėkingudanii gavome daug pagalbos vai- ; mą ir pagarbą,
stais, maistu, rūbais ir pinigais.
—Kun. P. Jokūbaitfe
Gavome visus reikalingus doku
mentus atvykti į JAV. Čia at
CHICAGO, UI. — Nuoširdžiai
vykę radome jaukią pastogę ir
dėkoju
Stelai Petrauskaitei
ir
didelį nuoširdumą. Visur mums I
J
b n h m mz
yįk
Petrftu
teikė ir tebekeikia savo
globą f .
?
'
?°™
!
f
bei paramą Juzefą ir Vincai Te? į™ u z ° ! a n f . ^ k v i e t i m ą Į
tūliai,
Antanina
ir
Antanas , C h l c a K a ' uz S I o b a " rūpinimąsi
Dapkai,
Petronėlė
Armonienė, ^ ™ \ , ^ J & ~ P & S 3 ^
virš trijų savaičių.
Rozalija ir Jurgis Petrauskai.
Taip pat dėkoju Petrui už su
teiktą
paramą
man vykstant į
Tik jūsų visų dėka mes likome
—Jokūbas
Yčas
gyvi ir pajėgūs į čia atvykti, o
—
čia, kaip į savo namus atvykę,
įsikurti naujam gy'venimmui.
MINERSVTLLE, Pa. — Nuo
giminaičiui
V.
Už visą suteiktą
paramą
ir širdžiai dėkoju
Mekšraičiui,
mane
su
dviem
ma
globą reiškiame jums,
mielieji i
žamečiais vaikais išgelbėjusiem
bičiuliai, nuoširdžią padėką.
iš tremties vargo.
—Jonas čėsna su šeima
—Stasys Juodaitis

Daug gražių dainų ir po po
Per šiuos atlaidus bus aukojama daug maldų Marijai už išlaisvinimą Lietuvos.
Per 8 dienas
ra pasakų gavau iš Juzės Ki
melsimės
į
Mariją,
daug
malonių
išprašysime
sau,.
savo
brangiems
asmenims
ir
kentančiai
Lietuvai.
I I p a s a u l i n i o k a r o 1U- j ^ per š i u o s atlaidus visi katalikai atlanko šlovin ga stebuklais Mariją ir įgyja tų malonių, kad Dievo
sielienės, Gillberton, Pa., ir »N
Onos Januškevičienės, She- ties metų sukaktuvių proga palaima lydėtų mūsų gyvenimo dienas k ramintų mūsų kent&nčaus brolius Lietuvoje ir išblaškytus
nandoah, Pa. Abi dzūkes. Sovietų spauda ir radijas no visą pasaulį.
KUN. J. A. FAsKAUSKAS, Klebonas
Labai gražu ir malonu buvo, įtikinėja save ir pasaulį, kad
kai šiame krašte gimusi ir raudonoji armija pati viena
PADĖKOS
niekad Lietuvos nemačiusi sutriuškino fašizmą ir ant
»•*
CjHICAGO, BĮ. —•* Nuoširdžiai
Ona Kirelevičiene iš Frack- savo pečių išnešė visą karo
dėkoju K. Gelvinakams, 2846 W.
ville, Pa., padainavo keletą sunkumą.
BALF-o direktorių nutari- tremtinių dalią. Dalyvauda Roosevelt Rd., sudariusiems są
dainų, kurias išmoko iš sa Per savo kontroliuojamus m u m 9 m g p a l i ų ? i r g d i e . mi bendrame šaipos darbe, lygas man nusikratyti tremtinio
ir
parodžiusiems
daug
vo tėvų ir tetos.
vokiečių laikraščius ta pačia n o m i s š a u k i a m a s Bendrojo palengvinsite naštą tų trem naštos
rūpesčio, kad galėčiau atvykti į
proga rašo, kad USA kanuo- j^^i^
Lietuvių Fondo tinių, kurie negales emigruo
Dainininke Nuo Simno
mene
naujadarą
^ ir, ( B A L p ) m e t i n i s s e į m a s , ku ti. Tat visi lietuviai stokime
Wilkes Barre, Pa., irgi se-j jis
busruošia^
vedamas
vokiečių že
ris įvyks Hotel Benjamin j bendrą darbą!
kesi neblogai. Pirmiausia su- mėje.
Franklin, Chestnut ir Nineth
BALF-o VALDYBA:
Streets, Philadelphia, Pa.
: ^
Kun. Dr. 3. B. Končius,
Seime bus svarstomi labai
Pirmininkas
svarbūs mūsų tremtinių rei
A. A. Olis,
kalai. Daugelis mūsų trem
J. Boley,
tinių išemigravo; jau vien į
"DRAUGO" ADMINISTRACIJOJE GAUNAMOS
A. Deveniene,
USA yra atvykę virš 10,000,
S. F. Bakanas,
tačiau dar daug jų pasiliks
L Kun. R. W. Alexander, MISIJONIERIAUS UŽRAŠAI,
Vicepirmininkai
Europoje, negalėdami išvyk
apysaka, vertė Broliai Marijonai, išleista Chicagoje,
N. M. Gugiene,
ti del nesveikatos ir kitokių
1921 m., psl. 190
$1.50
Sekretorė
priežasčių. Kadangi iki šiol
2. M. Gustaitis, MEILE, poema, išleista Chicagoje, 1914
A. S. Trešiokas,
veikusi Tarptautine Tremti
m., psl. 25
25
nių
Organizacija
(IRO)
Iždininkas
3. J. Slovackis, ANHELLI'S, poezija prozoje, išleista Ma
A. Žilinskas,
baigs savo darbą 1950 me
rijampolėj, 1923 m., psl. 52
35
Finansų Sekretorius
tais birželio 30 d., tai liku
4. SFINKSŲ IR PIRAMIDŽIŲ ŠALIS AIGIPTE, iš rusų
Direktoriai:
siais tremtiniais teks rūpin
kalbos vertė Ąžuolas, išleista Chicagoje, psl. 84
25
Kun. I. Aibavičius
tis savanoriškoms šalpos or
5. Dr. V. Padolskis, ŠV. TERESE VAIKELIO JfiZAUS,
P. Pivaronas
ganizacijoms. Todėl B ALF
jos gyvenimo aprašymas, išleista Chicagoje, 1927 m.,
P. Gribienė
-ui teks pakelti sunkią naštą
Ll lXOldL»l1£
l l M
• • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • •
9%J\J
S. Gegužis
gelbėjant likusius lietuvius
6. Kun. Pr. J. Vaitukaitis, KELIONE PO EUROPĄ, keP. Lapienė
tremtinius.
\
lionės įspūdžiai, išleista Chicagoje, 1928 m., psl. 188 1.00
J. B. Laučka
Šiame atsakomingame dar
7. Vysk. P. Bučys, M.I.C., X X I X TARPTAUTINIS EU
Julia Mack
be reikalinga visų lietuvių
CHARISTINIS KONGRESAS, Sydney, Australijoj, įspū
M. Michelsoniene
džiai, išleista Chicagoje, 19J9 m., psl. 244
1.25
talka>. Tremtinių gelbėjimo
V. Tysliavienė
reikalams apsvarstyti kvie
8. Dr. R. van der Meulen, Rz., GAMTOS PRILYGINIMAI
J. P. Tuinila
LIETUVIŲ DAINOSE IR RAUDOSE, išleista Vilniųčiami visi BALF-o skyrių
M. Zujus
je, j.yij7 m. psi. J.UD
.oO
atstovai j metinį; seimą. Visi
J. Glovackas
9. Kun. A. Petrauskas, PRAEITIES PABYROS, atsimini
atvykusieji į šį kraštą trem
J. Ginkus
mai iš 1905-1914m. išleista Chicagoje, 1934m., psl. 192 .50
tiniai kviečiami įsijungti j
10. Kun. J. F. Jonaitis, KETURI ANGELAI, dalyvavusio
—
vietines BALF-o organizaci
Didžiajame Kare pasakojimus, išleista Kaune, 1927 me
jas ir, jose aktyviai dalyvau
tais puslapių 72
75
jant, prisidėti prie gelbėjimo
11. IŠ ADOMO MICKEVIČIAUS RAŠTŲ, mokytojams pa
savo brolių, kurie dar tebe
rinko M. Biržiška, išleista Vilniuje, 1919 m., psl. 248. . 1.50
vargsta stovyklose. Gelbėda
12. P. Klimas, LIETUVA, geografijos vadovėlis, išleista
mi vieni kitus ir dirbdami
Katovicuose, Lenkijoje,
Vilniuje, 1917 m., psl. 64
35
sutartinai mes sugebėsime raudonųjų buvo teisiamas
13. P. Kriaušaitis ir Rygiškių Jonas, LIETUVIŲ KALBOS
atlikti visus uždavinius, ku kunigas Pietroszek su ke
GRAMATIKA, etimologija, išleista Vilniuje, 1919, me
rie šiuo metu yra mums gy liais kitais pasauliečiais ir
tais, puslapių 224
1.00
vybinės ^reikšmės.
Baltos padargo* ekstra primokejimo
jie buvo kaltinami, kad iš
Tremtinių gelbėjimas yra mokyklų išnešę prezidento
UŽSAKYMUS SIŲSKITE:
neatidėliotinas reikalas. Pa Bieruto paveikslus ir grąži
There S 0
inyourfwtwt! Ateikit ir pamatykit jį šiandien
gyvinkime BALF-o skyrių nę kryžius.
veiklą, o kur jų nėra — su
2334 So. Oakley Ave.
Kada atvedė liudininkus,
kurkime naujus skyrius. dideliam teismo nustebimui,
Chicago 8, 111.
Naujai r atvykę tremtiniai, jie pareiškė, kad1 jų parody
FORD DEALERS OF METROPOLITAN CHICAGO
Galite iškirpti šį skelbimą ir norimas knygas užsakyti apibrėž
jūs geriausiai pažįstate trem mai išgauti; mušimu ir kan
dami knygų eilės numerius rutuliukais. Pinigus siųsti kartu
tinių gyvenimo sąlygas, pa- kinimais ir^jie tą prievarta
AF1MJVAJNUTAS AUKSO MEDALIU 18 MADŲ AKADEMIJOS, KAIPO
su užsakymu.
'MADINGIAUSIAS ŠIŲ METŲ AUTOMOBILIS"
/?> tys vargote ir pergyvenote ištrauktą-žodį atšaukia.
^

.RUOŠKIMĖS BALF-o SEIMUI
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ĮDOMIOS KNYGOS

Teisme Paaiškėjo
Apie Kankinimus

"DRAUGAS"

• v'*" 1 •*

\STIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

CLASSIFIED&HELP WANTED ADVERTISEMENTS

Vel Du Laivai Su Tremtiniais
Alksninis, Antanas, RFD Nr.
2, Berlin Center, Ohio.
Ambrozaitis,
Elena,
Birutė,
4049 S. Artesian Ave., Chicago,
UI.
Augulis, Stepas, Elena, Vykin
tas, Audronis,
23
Stete
St.,
Spring Valley, N. ,Y.
Bilinskas, Mykolas, 64 Beach
St.. Haverhill, Mass.
Galoskinas, Longinas, Christa,
10034 S. M-chigan Ave., Chica
go, 111.
, Gustinis, VValdemaras, Rozali
ja, Jonas, Algirdas,
Walworth,
N. Y.
Janulevičius,
Juozas,
Stasė,
Aldona, Vda, 806 Wilde, Detroit
9, Mich.
Kazlauskas, Albinas, 200 Perry Ave., VVorcester 4, Mass.
Kiznis, Jonas, Marš, Pa.
Kunskas, Jonas, Agota, Rt. 1,
Marš, Pa.
Kybartas,
Stasys, Liudvika,
Česlovas, 1908 Canalport Ave.,
Chicago 6, 111.
Lapatinskas, Pranas, Jadvyga,
Gražina, Vytautas, 5526 S. Walcott Ave., Chicago 36, 111.
Leipus,
Konstancija,
Jurgis,
Irena, 1107 W. Chicago Ave., F.
Chicago, Ind.
Matuloni3, Antanas, Ona, Re
gina, Eleonora,
2305
Lansing
Ave.,
Jakson, Mich.
Mažeika, Boleslavas, Emilija,
Fond du Lac, Wisc.
Mineiga, Jonas, 1950 N. Leavitt St., Chicago, 111.
Naida, Juozas, Marlette, Mich.
Naruševičius.
Viktorija,
23
State, Spring Valley, N.Y.
Nausėdas. Vincas,
Petronėle,
Juozapas, 3411 W. 65 PI., Chica
go 19, 111.
Norkus, Juozas, 617 Pipestone
St.. Benton Harbor, Mich.
Paplėnas, Jonas, Bronislava,
Rūta. Auksė, 2259 W. 13 St.,
Chicago, 111.
Petrulis, Magdalena, Ona, Jo
nas, 123rd St.. Orland Park, 111.
Polikaitis, Balys,
Saliomeja.
A d a , A n t a n a s , J u o z a s , Ona,

5709

Mikalajūnaitė,
Marija,
885
Park Ave., New York Čity, N.Y. •
" D R A U G O " *
Muraškai, Vytautas, Danutė ir
SKYRIUS
Birutė, 1340 S. 2nd St., Phila D A R B Ų
delphia 47, Pa.
• D R A U G A S " HELP WANTED
Ramančioniai, Leonas, Eleono
ra ir Kęstutis, 231 Bedford Ave., ADVERTISING DEPARTMENT
"Draugas" Agency
Brooklyn 11, N. Y.
23 E. Jackson Blvd.
Rasutis, Petras, Chicago, 111.
Šablinskai, Benediktas ir Mar
WEbster 9-3196
ta, 1212 South 51 St., Cicero 5$,
111.
Slovikauskas, Stasys, 3825 N.
MOTERYS
HELP W \ X T E D
Michigan Ave., Portland, Oregon.
Š u 1 a i č i a i, Vladas, Marija,
Antanina, Vytautas ir Angelika,
1623
South Fairfield Ave., Chi
cago 8, 111.
IR
Ugintas, Rapolas, 2015 Brandywine St., Philadelphia 30, Pa.
Urbaitis, Antanas, Rt. 1, Dowagiac, Mich.
Urbutytė.
Bronė, 4730 W.
Dienos arba Nakties
*13th S t , Cicero, 111.
Vasikauskai, Vladislovas, Ste
Pamainos
fanija ir Nijole, 179 S. 2nd St.,
Priimamo patyrusias mergaites
Brooklyn 11, N.Y.
dirbti prie Televizijos ir radio
Vitkauskai, Česlovas, Elena ir
aparatu clinssis. Al- i U it - Andrius, Rt. 1, Coloma, Mich.
pasitarimui.

SOLDERERS
WIRERS

NUO

UfcSISENftJUSIŲ, ATVIRU

Skaudančių Žaizdų
IR

ODOS LIGŲ

Tie,
kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Jie
neguli ramiai sėdėti ir naktimis
miegoti, nes Jų užsisen§jusios žaizdos
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą
niežėjimą, ir skaudėjimą senu atvi
rų ir skaudžių
iaizdų,
uždekite
LEOULO Ointment. Jų g y d o m o s
/patvbės palengvins jūsų skaudėjin± ir galėsite ramiai miegoti nakJ. Vartokite Jas taipgi nuo skauižių nudegimų.
Jos taipgi pašalina
įležėjimą. ligos vadinamos PSORIA*IS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos
žadinamos ATHLETE'S FOOT, suitabdo džiovinimą odos ir perplyšimą
tarpiršclų. Jos yra tinkamos varoti nuo džiūstančlos Ir suskilusio*
įlos.
Jos yra geros gyduolės nuo
visų iivlršlnių odos
Igų.
LEGULO Ointnent suteik*
Jums
•a graibą nuo nuvar
gusių, perštamų
ir
įiežtnčių kojų. Leguo Ointment yra pariuodamas po 7 5 c ,
$1.25 ir $3.50. Pirki
te vaistinėse Chicagoj
ir apylinkėse
arba
atartų*kite money or-

Belmont, E. St. Louis, 111.
Roversteinas, Liudvikas,
Ursula, 1344 E. 90 St., Cleveland.
Ohio.
Stelmokas, Jonas, 306
Fleet,
Pottsville, Pa.
Strungys, Eugenija, Romual
das, Vidas, Thorp, Wisc.
LEGULO, Department D
Šukys, Jonas, Agota,
Jonas;
Cicero 50. III.
Sofija,
RFD Nr. 1, Colema, 4847 W. 14th S t
Mich.
Svenson, Alfred,
Long Pond
P R A N E Š I M A S
Wellflett, Cape Cod, Mass.
Urka, Juozas, 5013 Upland St.,
Philadelphia, Pa.
Utara, Jonas, 1220 St. Char
les Rd., Maywood, Hl.
Vilutis, Vytautas, 753 E. .7th
St.. So. Boston, Mass.
Vyšniauskas, Konstantinas, Zi- Į
naida, Konstantinas, Galfira, 33 !
ieško pirkti gerus, švarius auto
Leonard St., Brooklyn, N.Y.
mobilius. Bet kurio modelio. Bet
Rugpiūčio 29 d. laivu
"Gen. į kurios išdirbystes.
Heintzeiman" atvykta šie lietu
7035 STONJY ISLAND.
viai tremtiniai:
Andrulis, Kazimieras,
Bendl,
Tel. Hyde Park 3-2500
111.
Černiauskas, Janina, 4159 N.
Kreipkitės { Dept. L.
Marmora Ave., Chicago 34, 111.
Gotceitai,
Antanas,
Marija,
BUSINESS S E R V I C E
Scitrius, 3725 Deodar
St.,
E.
Chicago, Ind.
Gradinskai, Jonas ir Ona, Rt.
DfcMESIO, P R I V A T r s
4, Box 319, Knox, Ind.
SAVINI.VKAI-KON'TR AKTORIAI!
Kviecinskai, Alfonsas ir Jad
•Naujos Septic Tankos,
Jeep
vyga, 581 Eagel Ave.,
Bronx,
Tnnching,
Foundations,
VVater
Lines, Septic Systems. Darbas at
N. Y.
liekamas už prieniamą kainą. IMarkauskai, Juozas, Konstan
jungimai padaryti pagal Bulletin
cija, Irena ir Nijolė, 1400 S. Ci
No. 1 Cook County Dept. of P u b 
lic Health per A. F. of L workcero Ave., Cicero, 111.
nicn. Issirnokėjimai.
Patlabos, Stasys,
Pranė
ir
JAMES R Y A N
Laimutė, 5530 S. Savvyer, Chica
OAKLAVVN
go, 111.
9416 S. 73 Ct. Ofiklaun 1532 J 1
95tii Rkimsey
p o 7 vai. va k.
Petruškevičiai. Juozas,
Bronė
ir Salomėja, RFD Runteburg,
Ohio.
A. W. Ouderberg
Pippirs, Anna,
104 E. Blvd.,
SEGELIŲ P R I E G L A U D A
Vyrams ir moterims: Chronišku
Richmond, Virg.
ligų ligoniams—Orthopedics. Se
Dietze, Marie ir Reinhold, 104
neliams Ir Neišgydomiems ligo
E. Blvd., Richmond, Virg.
niams. Turi State of Illinois Lei
dimą. Maple Ave., netoli B e l m o n t
Račkauskas,
Eugenija,
2714
Rd.
Rt. No. 1.
South Wallace Str, Chicago, I1L
D
O W N E R S GROVE, I L L
Račius, Teklė ir Regina, 3809
Pasaukite Downers Grove 3042
Deal St., E. Chicago, Ind.

IEŠKO PIRKTI
AUTOMOBILIUS
Stallworth Motor Co.

MORTH KO(iKimOOK, 7163 N. MANKATO A V E .
--in aukštu, 6 kanib. Colonial namas. 40 pėdų lotas.
$14,650.
Galima Tuojau Užimti.
Visi kiti
Visi

namai

namai

toje pačioje

pilnoi

papuošti;

Autaniatiškas karšto vandens
Mes pastatysim

namą

914,650.

10%

NAKTIES "BONUS"

PAŽANGUMO ATLYGINIMAS
PATYRUSIOMS MERGAITĖM

gazo

loto.

Mes pastatysim namą ant mūsų sub-diveded loto.
Mūsų planai pastato moderniškus n a m u s kaip čia randasi.
ATEIKITE I R P A S I K A L B Ė K I T E !

žemos kainos mūsa valgykloje.

MOTOROLA
4545 W. Augusta Blvd.
WOMAX COOK
Lake Compiete, Charde of kit
chen, or couple, mancharge of bar.
Steady all year round.
Good pay.
GAGĖS L A K E I * N . ,
GAGĖS L V K E , 11,1,.
Te*.
Grayslalcc 2«>» 1.

MUlberry 5-0680. Prašykite Dept. "L'

DABAR ^ r<T KAS GALI PAKITUOTI LANGUS

D U O - F A S T PUTTY
Lengvai Vartojamu su šituo Labai

HELP UANTED

—

1941 OLDSMOBILE
Club Coupe Hydromatic, Radio ir
šildytuvas.
Savininkas parduos
už $595.
Tikras Labor Dav bargenas
WALTERS MOTORS
1425
West 63rd Street
r\ir .laeketH & Coats
Excellent Value at low Cost.
Oome in & see our bargains.
Open every day and Monday e ves.
till 9 P.M.
WIRTH
Fl'RS
5
S.
Prospec-t
a
Park lllllĮI 1482
HMM

TURTINGAS JOUDŽEMIS
$2.50 už yd. arba daugiau iš
versto juodžemio.
Humus juodžemio 22 bu.
$5.00 įnešame.
Flagstone, HEmlock 4-6240

Vartoti Trokai ir Bušai, kurie pri
einami Jūsų kišenei. Tiesiog
nuo
vartotojo pirkėjui. *4l iki *46 Trak
toriai, nuo 2 iki 6 tonų $350. Lki
$1650. 1/2 T. iki 8 T. Trokai nuo
$250. iki $1250.

Reikalingas angliškai-lietuviškai kal
bantis patarnautojas prie vamzdžių ir
šilumos jvedimo biznio. Išmokysime
Brighton Plumbing A Heatfcig Snpply. 4145 So. Areher Ave. Teh'phone
Flicmtier 6-4442.

BUSINESS SERVICE
LEARN BEAUTY CULTURE
I ui I Course $125.00.
MARY R O B E R T S SCHOOL
10 years leadership. Visit—Phone
or write 6311 So. Ashland Ave.
Gito. 6-2230—GRo 6-3776
We place our own studentą

ATTEVTION,
PROPERTY OWKER!
Convert Spare Room to Apartment. New Kitchen Units as low
as $450.00
Fireproof—odorless 5% cu. ft. Refrig., stove, sink, shelves, etc.
20 \ . Waeker Dr. CEnt. 6-8653 |

BIG SAVINGS
BIG DISCOUNT
on radios, Televisions,
Refrigerators, Washing Machines
and
furniture.
See
us before you buy.
We also nave a few used refri
gerators, washers and vacuum
cleaners priced as low as $15.—
Come in to the top house for
values and see for yourself.

THE WILLETT CO.
Harrison & DesPlaines
Nuo

Pašaukite Lou Deters

MOn.

3428 West 63rd St.
Tel. BEpablie 7-2650
CHICAGO 29. ILL.

ATDARA D A B A R — P R O F E S SIONAI* batų pritaikymas ko
jom,
klurios yra sunkios pritai
kymui.
Child Life Batai Vai
kams. Moterų, batai. Miller batų
apsauga moterims. 6 AA iki 4 E E
iki 12 dydžio.
Nolson Shoe Ser%iee—Mr. Nelson.
518 Davis St. Kamb. 217, E v a n s ton,
GReenleaf 5-3011.

Pasiųskite

BOTTLED SA-GAS
N a m a s iš miesto
ribų—Svarus,
greitas ir ekonomiškas kūnas a p 
šildymui ir virimui.
Mes specializuojamės pertaisymuose ir tel
kiame patarnavimą.

SA-GAS SALES CO.
11725
S. Cicero Blue Island 6566
Lemont, III.
Tel. Lemont 451'

6-1492 Dept. L.

PARDUODA SAVININKAS
Labai gražus davenport - ir dvi kė
dės.
Truputį vartotoa Labai gera
me stovyje—nereikalingi pataisymų.
Parduos už geriausį pasiūlymą.
Pasaukite: —

AUstin 7-7578
PARDUODA

SAVININKAS

16 šimtmečio, ranka išpiaustingta
Itališkos Kėdės, 2 apvalus apskritus
staliukus; vieną, Mabagony staliuką
arbatai, vieną marble cocktail sta
liuką labai gražūs Storai ( d r a p e s ) .
Paaukos už geriausi
sasiūiymą.
Pašaukite: —
SUperior

7-1499

P I R M U T I N I S SAVININKAS
P R I V E R S T A S parduoti dėl pinigų
stokos '49 metų Fordą, maroon spal
vos,
2-Jų durų sedanas, Radio, šil
dytuvas, sėdynių uždangalai,
Undereoating. low pressure padangos,
kiti priedai, visas yra puikiausiame
stovyje, {kainuotas greitam parda
vimui. Paskambinkite, duokite pa
siūlymą. Tel. HAymarket 10046 dieną—AMbassador
2-1447 vakare.
šeimininkas parduoda 48 D o d g e
. r a u d o n a Convertable,
visi priedai,
I daug ekstra dalykų. Tiktai 18,000
Originali
kaina
mylių išvažinėta.
$ 2 5 3 . - parduos už tiktai $1,675 ar
ba už geriausj pasiūlymą.
Skubėkite!
Pašaukite: —
K E n w o o d 8-0288

POLIO

Mes paimsime s e n a l ū s ų
prekę iškeitimui

A. C. Novak sc Sons

1868 metu.

REAL

OAK PARK CARS
ARE

BETTER CARS

"DOC"

CLAYTON

HA S THJC BEST!
INSPECT TU KM

TODAY

Open Sundays and Evenlngs
HUDSON 4 DR
$1595
Radio, Heater, Drive
Master and Overdrive
1947 PONTIAC
$1250
Station VVagon
1946 F O R D
$895
A Real C'can One
1946 DODGE
$1095
Club Couį,c
1941 C H E V R O L E T
$295
1941 BljfCK F O M K ) R
$795
Fordor
Special D e Luxe
1941 HUDSON
$295
A Dandy
1940 S T U D E B A K E R
$295
Commander
1940 D O D G E TUDOR
$295
TUDOR
1940 HUDSON
$395
Clean
1940 C H E V R O L E T
$550
50 Cars To Choosc F r o m

"DOC"

CLAYTON
MOTORS INC.

AUTHORIZED HUDSON
AND SERVICE

316

SALES

MADISON ST.
PARK

VISI RESTORANO
ĮRENGIMAI
Gerame stovyje.
Nepapra
stas bargenas.
Verta $2.000.
Parduos
už
$1200 greitam
pardavimui. Savininkas:
NEvada 8-10141.

Parduoda Privatus Savininkas
Labai gražu.* '48 Nash Oonvertabl e Ambaasasar,
g a g a m i n tas
pagal
•užsakymą*, balto* ij£idjEngos,
pilnai
jrengta. Labai geramtf stovyje. Pri
einama kaina. P a š a u k i t e HAymarket
1-0461
dienomis
arba
PAlisade
5-7935 p o 5 vai. vak. George M.
I .ori'iiz 3254 N. Normandv.

Paaukos už tiktai $550.
Visi pašto reikmenys
vartoti.
Pasimatykite su Jesse Baker,
LELAND, ILLJNOIS
Tel. Leland 55
Gražus 2 - J Ų gabalu m ė l y n a s Broc,
Parlor setas
prancūzų
laikmečio
stiliaus su tufted užpakaliu
. . N i e k a d n e b u v o vartotas.
Kaina $225.00.
.IENSEN MOVERS,
11636 S. Halstod St. Tel. P i l i . 5-9025
Atdaras vakarais.
Laisvas kreditas.
1947 P O N T I A C
4 įįUTU s e d a n , m a ž a i i š v a ž i n ė t a .
„^no
.irnvvno
T^hfl.

Labai gerame stovyje.
Tikras bargenas $1,275.
WALTERS MOTORS
1425 West 63rd Street
WAlbrook 5-9200

(Tinka Vienam Asmeniui arba Visad šernai)

METAI

no

1

PREMIJAI

Polisas AP-1468
• VISAI SEIMAI

$5 • 00

Polisas AP-1469
PAVIENIUI ASMENIUI

Užmoka 1^^ ild
$5.000.
Kiekvienam P a l i e s t a m
Asmeniui
JOKIO LAUKIMO P E R I J O D O
• Kambarys ir maisto išlaidos, kol
būnate bet kurioje ligoninėje, X rays, vaistai, rūbai ir t.t.
• Medicinos Priežiūra—bet kuriam
licensed gydytojui, osteopath arba
physiotherapist, įskaitant ir K e n ny treatment'us, jei galimi.
• Išnuomatvimaa
geležies
plaučio,
specialių aparatų, braces ir t.t.
• Slaugės, išlaidos.
• Susisiekimo
priemonės
lėktuvu,
traukiniu iki arčiausio
pagalbos
punkto. Greitosios pagalbos patar
navimas. A p m o k a
nuo
PIRMOS
DIENOS
poliomyelitis
susirgimo

Jokio Amžiaus Nustatymo Suau
gusiems. Vaikai nuo 3 mem. amž.
iki 3 metų
iki 18 metu.
___ i
,
Į
kotarpio.
—
Polisas

Įsigalioja

treatment'ų gavimo lai-

n u o Jo g a v i m o datos iki 2 pilnų vartojimo metų

APLIKACIJOS DEL POLIOMYELITIS APDRAUDOS
CONTINENTAL CASUALTY COMPANY
1. Vardas
Adresas
Miestas
Zone
Valstybei
Amilus
Gimimo D a t a
U&eiSmimas
2. Ar jūs arba kuris nors šeimos n a r y s esate sirgę Poliomyelitis per
paskutiniąsias 00 dienų ?
S. Ar jūs kreipiatės dvi:
( ) P avieno a s m e n s poliso ir prisiunčia te $5.00 u i 2 m e t u s ?
( ) š e i m o s Poliso ir prisiunčia t e $10.00 d v i e m m e t a m s ?
Data
19
Parašas
Prašytojas

1»21

Šiaurvakarinis k a m p a s — lotas par
davimui. H 4 t h ir Avenue L
Prie
parko. 73x123 p«du. V u k a s sutvar
kyta, galima tuojau statyti. Kaina
vo viri $6,500.
riavmlnkis
privers
tas parduoti su nuostoliais. Kaina
$2800. Pasaukite savininką susita
rimui.
PRospJN* H-S867

LEASE FOR SALE
on 6 flat Bldg.
10 years lease — Income
$1,000 weekly.
Owner mušt sell lease
on acet. of illness.
Thone WAgner 4-9061
NORTH B E V E R L Y
2 n a t Brk.
C—«'a *
Stoker Ht. Wtr. H e a t
Tile Batbs.
2 car Brick
garage. Side Drive.
Excellent transp.
Reasonably priced for ąuick
sale by Owner at
8824 S. Wood SC
9626 B E L L A V E .
Beverly new De Luxe 7 R m . residence.
4 rms on l s t fl. 3 rms on 2mi.
1%
Tile baths.
Kitchen tiled.
Knotty Pine bsmt. room.
,
Gas Ht. Priced for quick sale by
Owner.
G . \ S P E R JOHNSON, B I T I . D E R
HIUtop 5-0198.
6 ROOM M O D E R N F R A M E .
H. W. Ht.. garage:
75 ft. Lot;
Rock garden, fruit.
shrubber>-.
Near bus, stores, schools;
1 mile I. C.
Priced by Owner under $10.000.
P h o n e HArvey 4464 W.

ESTATE

H O U S E F O R SALE
Newly
remodeled & deoorat«H%
Gan H«at.
Owner
mušt
sacrifiee,
l^aving
town.
Reasonably priced for quick
sale.
&4A8 Dorrbe«tPT Ave.
P n o o c DOrciieKter 3-4215

North Lake Yillage Lot
Mušt Sacrifice
Reasonably prised for ąuick
sale by Owner.

Phone BRunsuiok 8-8G19

JEROME J. SMERZ INSURANCE COMPANY
So. Miller St.
Chicago 8, 111.
Tel. SEley 8-2137

ELMUOOD PARK
Galima užimti per 3H dienu k a m p .
mūro bungalow, 7 kamb. pirmame
aukMe; $ kamb. beismonte, karšto
vandens šildytuvas, 2 karų medinis
garažas. Lotas 50x125.
RIFFOLO
PAlisade
5-6524
2546 Nortli 74th Avemu>
SAVININKAS
PARDIODA
5 kamb. mūrinis garažas.
Gazo šilima.
1 % maudyne.
Randasi
Edgebrook'e.
Greitam
užėmimui.
Prašo $22.000.
Tei. R O d n c r S-5220.
89th ir E z c h a n g e

A\enue

3 f lėtų mūrinis
2—7's kamb.. 1—6 kamb. fb-tas.
. . Steani šilima — stokeriu,
3 karų garažas.
Apkainuota greitam pardavimui.
F . F . GORDON
Telephonc R E g e n t 4-1968

SOUTH SIDE APTS.

Immediate possession
1 flat.
Corner Brk. 4 flat Bldg.
2—4's, 2—5's
3 Car garage.
Rent over $200 per month.
Near 75th Str.
A Bargain.
Phone:
—
PARDIODA
SAVININKAS
TRiangle 4-6011
Freeman stokeris
(65 lba)
labai

Į
' gerame stovyje.
Pilnas kontroliavimas su nakties
stop watch.
Truput) vartotas. Bargenas.
R O B E R T RASCH,
913 W E S T E R N A V E . ,
DIversey 8-8455
Privatus savininkas turi
parduoti
laimi gražu valgomojo kamb. setą,
stalas 54"x42", bufetas 60".
W E S T O F EL.\IHl"RST
Apkainuota greitam pardavimui.
Dydis tinka bet kuriam valgoma 4 to 20 a e r e a
jam kambariui.
Low as $3.75 an aere.
Tiktai $65.—
Reasonably priced for quick sale
Pašaukite —
by owner.
VAn Buren 6-4854
!
R e v e r s e Charges.

KIEKVIENAS IŠGALI

2

$ room brick. Oil beat.
Near Resurrectlon Parish.
2 blocks to publich schools.
2 car ra rage
$9,500 down
Possession.
D n . I B E R T — STate 3-9S04

REAL

1948

APDRAUDA

Vyras, Žmona ir visi nevedę val
kai nuo 3 mėn. iki 17 metų amž.
imamai taipgi įskaitant vaikus, ku
rie gimsta per tuos 2 metu poliso
galiojimo laikotarpį.—

ESTATE

HOUSE IN AUSTIN

OAK

VVILLETT

VYRAI

PEIUU

Atlieka darbą labai gerai. Jokio pa- J į d e d u vienę, dolerf.
tyrimo nereikalinga.
Tždėkite kitą
D u o - F a s t P-K
su peiliu. Suspauskite ir aptrimuokite su V-galu. Vienas paspaudimas
Vardas
atlieka visą darbą. Sunkų darbą pa. .
verčia lengvu.
Adresas
T I K d iU\ a r D a I ) a t > s užsLsakykit.
Miestas & Valstybe
x i A . 9 i . T n / . > | a t v | t | t i S a v o dealerį

Du (2) labai gražūs "pedigrees"
Cocker Spaniels greitam parda
vimui. Penkių mėnesių senumo.
Tėvas ir motina abu Grand
Champions.
. .Pašaukite:—
COmmodore 4-7886 šiandien.

Garantuojame

Stoltzner Building Organization
5500 W. Lawrence Ave.

PARDAVmui

Verta* $2800.00
priverstas panluoti už $2500.00
DftMEHlO,
Grosernių Krautuvių pirkėjai
Jsigykite Grosernėd utsargas ir pilną,
jrengirruj. Jjmant diaplay dėžes, deep
freeze, frigidaire. mėsos Šaldytuvas,
3-jos svarstykles,
registoris, mėsos
piaustytuvas ir t.t. 924 West. ArmJtage Ave. Tel. GRaeeland 7-1461.

BOYS A N D GIRLS
Start Today!
Individual Instructions.
Shorthanid,
Typing
Bookkeeping, etc.
LiOw tuition Rates.
Write or Call at once.
Kmveli Secretarial Sehool
139 North Clark St.
Franklin 2-2048

apšildyti;

šildytojas.

ant Jūsų

P A R D A V I M U I

Dykai apdrauda.

apylinkėje.
insudiuoti;

Antrad., rugsėjo 7 d..

PROGOS

OPPORTUNTTIE8

Gerai apmokantis
restoranas
ir
hantburger stand greitam pardavi
mui prie skerdyklų.
Jsteigta jau
25 metai. Tikrai gera proga lietu
viui. Randasi ant —
744 Weat 4Srd St. Pašaukite: —
VlrglniA 7-8629
Nepraleiskite šitos progos.

"SWEET SHOP w
Jei ieškote gero biznio, nepralei
'Phone Elmluirst 6855
skite progos apžiūrėti Cozy Cor
ner Sweet Shop. Kampinė vieta.
5700 U r EST
Savininkas
parduos šią savaitę.
1 1/2 story with Engltsh basement
apt.
Immediate poss. of l s t apt.
1S301
So. Baltimore Ave.
Encl. heated rear porches. Auto. oil Tel.
B
E
4-9364
po 4 vai. popiet.
ht. wtr. ht. Near school, good transp.
low taxes. Income
$101 monthly.
Exclusive of of owner» apt. 2 car
garage. $500 d o w n deposit. Priced
by owner $15,500. MAnsfiekl 6-8214

Gera skalbykla greitam parda
vimui Gera vieta vakarinėje mie
sto dalyje. Gera proga, jei sku
biai veiksite. Prieinama kana. IšCICERO
simokėjimui.
Pasaukite: —
Stone ir mūro bungalow. 8 kamb.,
AUstini
7-8706 apžiūrėjimui.
2 tile maudynės, tile cab. virtuvė,
pramogų kamb., karšto vandens ši
l u m a — alyva. 2 karų garažas, š o 
ninis įvažiavimas, steel konstrukci
jos,
slate stogas,
oopper guttera.
Geriausia vieta ant Austin Blvd. ne
toli 19th St.
Mr. Becker.
AUstin
7-1855 arba EUclid 7-1855.

BAIRD & WARNER
101 South Oak Park Ave.
OAK

PARK, ILLUNOIS

Pirkite Tiesiog niuo Savininko
Apleidžia miestą. Parduos už tiktai
120,000 arba už geriausį pasiūlymą.
PALOS PARK, 6 kamb. med. na
mas,
moderniškas, alyva apšildomas,
trigubas insulatvimas, air-cond.. cab.
virtuvė, i nei ne ra to r'ius virtuvėje, pil
na maudynė ir pudravtmosi kamb.,
2 miegamieji, ugniavietė, įmūrytos
cabinets valgomajame kamb., steel
tvoros, vasarvietė (namelis) su na
tūrai ugniaviete netoli miško a n t
124 gatvės į rytus nuo 82nd Ave.
Baltas n a m a s šiaurinėje pusėje. P a 
šaukite
P a l o s Park 759.
Atdara
apžiūrėjimui.

Gerai apmokanti grosernė greitam
pardavimui.
Įsteigta prieš 23 metus. Keturi gy
venamieji kamb. užpakalyje. Taipgi
parduos 1 % auk&to mūr. narna, k u 
riame randasi krautuvė. Šeši kamb.
a n t r a m e aukšte. Gera apylinkė. 1H
loto. Prekės, fikėieriai ir namas pardfuodami už prieinamą, kainą.
852 V. K a r k n
Ave.
Pasaukite
ALbany 2-UB78.
Gerai įrengtas grožio salionas grei
t a m pardavimui.
Du apartmentai po du kamb. už
pakalyje.
Tikrai gera proga tinka
m a m asmeniui. Savininkas parduos
u i prieinamą kainą šią savaite. Par
davimo priežastis — liga.
P a š a u k i t e lX>ngbeacn 1-3574. šian
dien.

Gera kirpykla įskaitant ir fikeierius gseitam pardavimui.
Rendasi
pietvakarinėj miesto dalyje.
Savi
ninkas pasitraukia po daugelio m e 
tų ir parduos už prieinamą kainą
greitam pardavimui. Gera vieta lie
tuviui. P a š a u k i t e : —
LAfayette S-8 7 82
Here's Your Chance
dėl platesniu informacijų
Buv
one our half
aere
lots
for $795.00.
$50.00 down,
$5.00
monthly.
Near schools and shopGerai apsimokanti, gerai {rengta
ping. 17 m i l e s North West. W h e n kepykla,
pardavmiui. Smul
lot is paid we can
bulld a h o m e k m e n o m i s greitam
ir
urmu
pardavimas Par
for you; pay just likę r e n t
duodama
kartu
su
namu.
Keturi ( 4 )
Albany R e a l E s t a t e
gyvenamieji
kambariai
4540 N. Kedzie
Irving 8-0185 Tikras pirkinys, t i n k a m aužpakalyje.
m asme
niui. P a š a u k i t e telefonu V I r g M a 725 7 8 prieš pietus arba p o • vai.
tS
APARTMENTV
vakaro.
....

S125 W. Berta u. 4 k a m b .
me.
Gerame stovyje. Uždirba 10%
kainos. Jei net būtų penktu ir pu
s ė s s y k i ų daugiau vertes. Prašo aple $15,000. Paprašius pasiusime j rodymus. Mr. Feiler, CEntral 6-1855.
BAIRD A WARNER
215 K. Dearborn st.

BRIDAL SHOP pardavimui—ge
roje vietoje. Tikrai gera proga 4
tinkamam asmeniui. I vakarus nuo
Madison St. Savininkas parduos
už prieinamą kainą šią savaitę.
Pašaukite OOlomtms 1-0707
šiandien — neapsiriksite

LOMBARD į Vakarus

Gerai a p m o k a n t i variety krautuve
Didelei Seimai. 1 blokas nuo susi šiaurės vakarinėj miesto dalyje grei
siekimo linijos. Z blokai iki Kata tam pardavimui. Išlaidų tiktai $3.00
likų ir Luteronų m o k y k l ų ir baž j diena. Savininkas parduos urž pri
nyčių. 4 blokai iki krautuvių. 5 m o  e i n a m a kainą., jei galima būtu s u 
dernūs kambariai ir apšildoma v e  sitarti jam Lšnuomuoti 6 k a m b . aranda pirmame aukšte. 2 miegamie partmenta Siaurės vakarinėje m i e s 
ji ir k a m b a r y s 2-me aukšte. Geras to dalyje. Dėl platesnių informaci
aukštas skiepas, karštas vanduo, a p  jų pašaukite OOlumbus 1-8461 šian
šildomas stokeriu. Poilsiui kambarys. dien.
2 automobiliams garažas. Kaina —
$16,5000.00.
IEŠKO R E N D V O T I

H. L. HARRELL

Tel.

R E A L T O R S A OO.
582 O e s e e m Blvd.
GLEN E L L Y N , IliL
Glen EUyn 21 arba 2308

Kančia
mokykla.

tai didvyrių
— Maironis

APARTMENTS WAVTED
Attention Landlords and R o o m i n g
House Proprietors. W e have a aelect
Clientele for your a p a r t m e n t s or kltchenettea. P r o m p t servic© a t no cost
to you.
D A \ T D R E A I / T Y CO.
6S05 So. Harvard
Pilone WEntwortn f-2900.

/
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portuoti merui, kas nuveik-'
savo mokesčius už namus
t a tais klausimais, kurie
sumokėję,
ar
protestavę
Meras ir viršininkai posė buvo svarstomi.
prieš mokesčių didumą ar
Išleistuvių vakariene bus rugsėjo 20 dieną 7 vai. vak. ne, turi galimybę mokesčius džiavo. Penkių miesto de
Tabakas supažindintas su
AUŠROS VARTŲ parapijos salėje. — Trys T.T. Marijonai sumažinti. Kurie y r a tuo partamentų viršininkai buvo I žmonėmis 1582 metais
^
rugsėjo 23 d. laivu išvyksta į Pietų Ameriką. — Steigiama susidomėję, prašomi ateiti pašaukti į mero ofisą ir po- p i r m a s p f t š t o ž e n k l a g
nauja lietuviška parapija Argentinoje. — Vakarienes metu su mokesčių kvitu ii Don I sedyje buvo svarstoma paleistas 1840 metais.
bus meniška programa ir kalbėtojui — Įėjimas kaštuoja Varnas posto raštinę, 6816, d g t i g v į e n o s apylinkes (vaS. VVestern Ave., k u r b u s | k a r i n § j m į e s t o daly), kur
Iš Norvegijos pas savo sū
suteiktos reikiamos infor silpnai vykdomi įstatymai. nų į Chicago atvyko Elaine
Kunigas Jakaitis, kuris I met birželio 12 d. Los Ange- macijos ir patarnavimas vel Posedin
buvo
pašaukti: j Johnson, 89 metui amžiaus,
prieš 10 metų pradėjo misijų les, Calif., šv. Kazimiero tui. Raštine bus atidada ant policijos viršininkas, gaisri- Pamačius Amerikos gyveni- j
darbą Pietų Amerikoje, da bažnyčioje. Didele auką da radienį, trečiadienį ir ketvir ninku viršininkas, Sveikatos j mą, ir ji panoro būti moderbar vel grįžta atgal į ten. ro jaunas žmogus, kad jis tadienį nuo 7 iki 9 vai. va Departamento
viršininkas, niška, tai y r a rūkyti eiga-!
— A. K. V.
Paskutiniuoju laiku kun. Ja palieka savo kraštą ir vyks karo.
namų, gatviuj ir gatvių ap retus ir vairuoti didelį au
kaitis gyveno Romoje ir bu ta misijų darbui, kur bus ki
švietimo komisionieriai. Už tomobilių. Sūnus jos norus
vo Vyr. Marijonų Tarybos tos gyvenimo sąlygos, kiti
kiek laiko visi jie turės ra- patenkino.
nariu ir vyskupo Bučio se- papročiai ir kita kalba. Pakretorium. Tačiau kiekvie- lengvinkite jam atsisveikininam kunigui maloni Romos mą atvykdami į\ išleistuvių
Tautos Šventes
pro **
aplinka nesuviliojo kun. Ja-1 pokylį.
skautai rengi? minėjimą —
kaičib. Atsiradus progai jis
programą. Šiuo reikalu įvyk
vel grįžta į Avellanedą, kur, j AVELLANEDOS lietuvių sta dvi sueigos — repetici
jam vadovaujant, šiame Bue j sodyba y r a vienu atžvilgiu I j 0 s : antradienį, rugsėjo 6
nos Aires priemiestyje yra I išskirtinė lietuvių koloniza- j d. ir penktadienį, rugsėjo 9
SESUO
M! V I T A L I J A
atsistojusi puiki bažnyčia, cijo 3 istorijoje.
I d.' 7 v. v., 2548 W. 69 St.
(Jieva KleižiutS)
Tiek tremtinių tarpe, tiek Skautai ir skautės privalo į
vienuolynas ir erdvūs mo
kyklos pastatai. Bet religi dar Lietuvoje buvo daug k a i , § į a s sueigas atvykti,
Mylima Seselė Vitalija mirė pirmadienį, rugsėjo
bama
ir
rašoma
apie
koloni-1
_.
,
_.
,
,
nis ir kultūrinis lietuvių gy
v
mėn. 5 d., 8:00 valandą ryto.
- Skautų-cių Vadovybe
venimas padarė ten didesnę zacijos planavimą, užpirki-!
A. A. Seselė Vitalija gimė Lietuvoje, Pienuose
pažangą, negu namai. Kun. jmą žemių, tarpusavę staty1895 m. gruodžio 21 d. duktė Petro ir Onos (AlekJakaitis nori grįžti atgal ir bos pagalbą ir kit. Ypač šiuo FEDERACIJOS 26 SKjYRIAUS
sinaitės) Kleižių.
tęsti bei plėsti toliau savo j klausimu mėgiamas buvo
Velionė buvo dvidešimt septynis metus šventuose
SUSIRINKIMAS '
gražiai pradėtą darbą. Apiejprof. Pakštas. Deja, atitinapžaduose, Vienuolyne išgyveno trisdešimt metų.
BRIDGEPORT. — Federacijos
tolimesnius kun. Jakaičio j kamu mastu šie projektai 26-jo. skyriaus svarbus mėnesinis
Paliko dideliame nuliūdime seseriečias — Seselę
projektus Chicagos visuome- j nebuvo įgyvendinti. Tačiau susirinkimas įvyks rugsėjo 7 d.,
Angeliką, Šv. Kazimiero Seserų Vienuolyne, Matildą
nė galės pasiteirauti paties j pirmas planingos kolonizaci 7:30 vai. vakare, Šv. Jurgio pa
Damarodytę, gimines Bartašių šeimą Mt. Carmel,
rapijos salėj. Draugijų atstovai ir
kun. Jakaičio išleistuvių va jos bandymas buvo padary pavieniai veikėjai kviečiami atsi
Pa., Šv. Kazimiero Vienuolijos seseris ir pažįstamus.
tas TT. Marijonų Avellane- lankyti, nes turime svarbų reikalų
karienės metu.
Laidotuvės įvyks trečiad., rūgs. 7 d. Gedulingos
doje. Jie užpirko sklypą že aptarti, kaip tai siuntimą atstovo
pamaldos prasidės 9:30 vai. ryte Šv. Kazimiero Se
Kun. Vengras, ilgametis
BALF seimą, ruošimąsi prie
mės,
didesnį negu reikia įrudens-žiemos
veikimo, pramogų
serų koplyčioj, 2601 W. Marąuette Rd., Chicago, 111.
kun. Jakaičio bendradarbis bažnyčiai, ir jį išdalino lieir t. p.
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.
kuriant Marijonų misiją ArJ aeįmoms\
Taip apie
Kadangi Bridgeport'e gyvena
Prašome gimines ir pažįstamus dalyvauti laidotu
gentmoje ir ligšiolinis jos b a ž n y č i ą s u s i d a r e p o r a de- daug tremtinių, Federacijos sky
vadovas, tarnybiniais reika šimčių lietuviškų židinių.
vėse i r maldose jos sielą prisiminti.
rius visus kviečia į katalikišką.įątautiškąjj akciją — padėti mums,
lais y r a atvykęs į JAV. Jis
ŠV. KAZIMIERO SESERYS ir GIMINES
Įsikurdinimo
klausimas seniems
amerikiečiams, visuose
Laidotuvių direktorius — Antanas M. Phillips.
tremtiniams y r a šiandien gy darbuose. Tad, visi į bendrą darbą (
vakarienėje. Grjzęs
atgal
b i n i s k l a u a i m a a . A r pla- su Katalikų Federacija.
kun. Vengras steigs naują,
įkurdinimas mūsų są— A. Banys
hetuviską parapiją Rosanos , * g e
fa^omaa
ir kaip
mieste. Ten gyvena pora eim plačiai, koki y r a jo gerumai
tų lietuvių šeimų, pas ku ir blogumai, apie t a i šiuo Platinkite dien. *'DRAUGĄ"
riuos TT. Marijonai ir iki
klausimu besidomintiems ga VISUOMET DRAUGAUK
šiol važinėdavo su pamaldo
SU 'DRAUGU"
lėtų naudingų praktiškų in
mis. Parapijos steigimo for
E D W A R D
N O R B U T
formacijų
suteikti
Asgentimalumai y r a jau sutvarkyti.
Gyveno 4543 South Justine Street.
nos
Tėvai
Marijonai
išleis
Mir§ rugsėjo 3d., 1949mM 11:50 vai. ryte, sulaukęs 39 metų.
Rosarios parapijos įsteigi
tuvių
pokylyje.
Velionis gimė Chicago, Illinois.
mas y r a labai reikšmingas
Paliko nulūdę: mylima žmona Ona, po. tėyąią Šidlauskaitė,
įvykis, atsimenant tai, kad
motina Barbora, po tėvais Petjtaite; 3 seseris: Harriet NorLietuvoje jau daugelis me
but, Bertha Marolda, jos vyras Louis ir jų Šeima, Barbara
Cernauskas
ir jos vyras Juozapas; 3 brolius: Thomas, jo žmo
tų parapijos ne tik nėra stei
na
Myrtle,
Walter
ir Anthony; dėdė Vincentas Petkus ir jo
giamos, bet visa jėga naiki
Kiekvieną trečiadienio va
žmona Stella ir jų šeima; pusbrolis Antanas Norbutas ir jo
A. A.
namos. Kun. Vengrui bus la karą kviečiame lietuvius į
žmona ir šeima; 2 pusseserės: Katie Jogiela ir jos vyras WalANTANAS VALANČIUS
ter, Stella Milasevicz ir jos vyras Bernard ir jų šeimos, ir
bai malonu išgirsti, kaip šį pasilinksminimą — šokius,
daug
kitų giminių, draugų ir pažįstamų.
Gyveno 1418 S. Cicero Ave.
jo darbą vertina Chicagos kuriems gros plačiai žino
Laidotuvės įvyks trečiad., rūgs. 7d., 8:30 vai. ryto iš koply
lietuvių visuomenė. J i s ) šią mi muzikantai: Mykolas ir
čios
į šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, o po gedulingų pamaldų
Mir5 ruflrs^jo 5d., 1949m.,
išleistuvių vakarienę norėtų jo "polkų karaliai". Visa
1:45 vai. ryte, sulaukęs senat
bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.
vės.
Visi A. A. Edward Norbut giminės, draugai ir pažįstami
-ofmBU f dTB^i 'pąmtz 3[Į8Aaq muzika bus lietuviška: daug
nuoširdžiai
kviečami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
Velionis gim6 Lietuvoje.
šios parapijos įsteigimo po polkų, Valsų, suktinių ir
kutinį
patarnavimą
ir atsisveikinimą.
Paliko dideliame nuliūdime:
kylį, . . .
klumpakojų. Pirmą vakarą
Nuliūdę lieka: Žmona, Motina, Seserys, Broliai, Žentai, Mar
2 dukteris: Sophie Brown, žen
ti, L\&Jė, PtuilM-otis, Puseseres ir visi kti Giminės.
Kun. Margis, šiais metais dainuos žinomas dainininkas
tą Henry; Estelle Abel, žen
tą Arthur; 2 s ū n u s : Michael,
Laid. direkt.: J. F. Eudeikite, tel. YArds 7-1741.
baigęs mokslus Marian Hills Algirdas Brazis.
marčią Jbanne, ir Fran,k; se
serį Barborą Burbą, jos vyrą
seminarijoje, šio s vakarie
Mykolą; 5 anūk'us: \Yilliam,
Šokiai prasidės šį trečia
nės metu atsisveikins su sa
Raymond, Dorothy,
Maureen,
ir
Maxine;
4
pro-anūkus:
Jam
dienį,
rugsėjo
7
d.,
8'v.
v.,
vo šalim, išvykdamas misijų
es, Mark, Jeannette ir GregoPIRKITE TIESIOG NUO
<^m
salėje
(Marry. ir daug kitų giminių, draudarbui į Argentiną. Jis yra Beržanskio
MR. NELSON
gimes 1923 metais Wibaux,(quette Hali), 6908 So. Wes- g"ų ir pažįstamų.
— Savininko *—
Kūnas pašarvotas A. B. Pet
Montana, gausioje ir religin- t e m Ave. Visi kviečiami!
kaus koplyčioj, 1410 So. 50th
Ave., Cicero. Laidotuvės įvyks
goję šeimoje. J o dar vienas
ketvlrtad., rugsėjo 8d. Iš ko
brolis ir sesuo y r a vienuoVisi Marąuette Parko naplyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas
į šv. Antano parap.
liai. Primicijas jis laike š į - m ų savininkai, ar j a u būtų
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin

(VAIRIOS ŽINIOS

MISIJONtERIŲ IŠLEISTUVĖS CHICAGOJE

Skautams ir Skautėms

ŠOKIŲ VAKARAI -.

gos pamaldos už velionies sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas
į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

A

Nuliūdę:— Dukterys, Sūnus,
/.entai. Marti, Sesuo, Anūkai,
l'ro-anūkai ir kiti Giminės.

A

KAZIMIERA
KUIZINIENĖ
(po tėvais Banevičiūte)

Lald. direkt.: Anthony B.
Petkus, tel. Townhall 2109.

Gyveno 6530 So. Damen Ave., tel. PRospect 6-5521.
MirE rūgs. 4d., 1949m., 8:44 vai. ryte, sulaukusi pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Papilės miestelio ir parapijos.
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Pranciškų; 2 dukteris:
Petronella ir Eleanor; 2 sūnus: Frank, marčią Clara, ir WUliam; 2 anūkus; 3 seseris: Antoinette Andrik, Julia YVainauskas ir Frances Kundrat ir jų šeimas; brolienę Anna Banevi
čienę, ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas Mažeika ir Evans koplyčioje. 6845 So.
VVestern Ave. Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, rugsėjo 8d. I š |
koplyčios 8.00 vai. ryto bus atlydėta į Gimimo Panelės Švč.
Marijos parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Švento |
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
.Nuliūdę: Vyras, Dukterys, Sttnfls, Marti, Anūkai, Seserys,
Brolienė ir visi kiti Gimines.
Laidotuvių direktoriai
PRospect 6-0099.

— Mažeika ir Evans,

telefonas

f=

Company

i **•&*

UGDĖSIO

VALANDOJ
&«fcftt

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ

DftEKTOIIAJ

6845 S. WESTERN AVE. S319 LTTUAMCA AVE.
PRospect 6 - 0099
YArds 7 - 1138 —- 7 - 1130
Tiem* kurie gyvena kitose mieeto dalyse gausim*
koplyčia arčiau Jūsų namų

NULIŪDIMO VALANDOJE KREIPKITĖS P k l E :

A N T H O N Y B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Ave., Cicero, 111
Telefonas TOWNHALL 2109

6812 So. Western Ave., Chicago. 111.
Telefonas GKovehill 6-0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
I

-

J

I

A

l

Laidotuvių

t

*

Įstaigos

JOHN F. EUDEEKSS
• M

LAIDOTUVIŲ
AMBULANCE

DIREKTORIUS
DIEN£

IR NAKTĮ

46054)7 South Hermitage Avenue

Tel. YArds 7-1741 - 7-1742
4330-34 Soirth Calif ornia A venue

Tel. LAfayette 3-0727
TRYS MODERNIŠKOS AIR-CONDJTIONED
KOPLYČIOS
RADIO PROGRAMAI

I š STOTIES W G E S

( 1390 kilocycles )
LeidžLama K M Šeštadieni Nuo 9:15 Dr 4:99 Vsi. Ryte.

S E K A N T I E J I YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime knptjčiaa
• I s e s e Cfetaafos ir
Rosclando dalyse Ir
tuojau

Ambulana*
patarna
vimas yra teikiama*
dl<*ia ir nakti. Rei
kale saukite

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

_^^__

LACHAWICZ ir ŠONAI

Didžiausias paminklams
planų pasirinkimas mieste

2314 W. 23rd PLACE
10756 S. MICHIGAN

Telefonas CEdarcrest 3-6335

Phone: Vlrgi-nia 7-6672
PUĮlman 5-1270

PETRAS P- GURSKIS
^

659 VVEST 18th STREET

Phone S E e i e j 8-5711

ALFREDAS VASAITIS

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG
JUMS IS DIRBTUVES I

1446 So. 50th Ave., Cicero, II!. Tel. Olympis 1003
^h—HM—Į—

II

i

POVILAS I. RIDIKAS

UUdnkykite grutų paminklą ant SAVO mylimo •*•
mena kapo — tiesiog Ii iioe vienintelei lietuviška, pa
minklų dirbtuvė*.
Paminklas pristatome | vtoas kapines arti ar tofc
Nuo akmens alifikavlmo iki raidžių iškalimo tr
paveikslų įstatymo — BITTIN Ir KAMENSKY ekapertvvie darbas yra paremtas 46 metų patyrimo.
Aplankykit* mos Ir pamatykite mftesj darbo pavyadalus. Dirbtuve yra atdara vleesnJ* dienomis kr

3354 S. H A L S T E P ST.
710 YV. 18th S T R E E T
Telphone: YArds 7-1911

LEONARDAS L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVE. Phone: PUllman 5-9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 a LITUAN1CA A V E .

BITTIN AND KAMENSKY
MONUMENT WORKS

Phone Y Arda 7-4908

JULIUS LIULEVICIUS
4348 So. California Ave, Phone LAfayette 8-3671
•

Perskaitę Dienr. "Draugą", Duokite Jį Kitiems!

LEONARDAS A. EZERSKIS

8938 W. l l l t h STREET — Tel. BEverly 8-0005
Pirmoji paminklų dLrbtuva nuo 6>. Kaiimiero kap. Tarta.
m •»

• * .i. M .

1646 West 46th St.
^

YArds 7-0781

w»!W*AATW DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOTS

15 ARTI IR TOLI

NELEIDŽIA IŠVEŽTI FABRIKŲ
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CHICAGOJE

Tikrai Įdomu

Tojo Kardas Tenka Ohio
Miesteliui

Kardas Hideki Tojo, Karo
—Kazys ir Petronėle Nau
laiko Japonijos premiero.
Vos išvengta didelės ne
Brangus Pabučiavimas
jokaičiai yra įsigyję savo
i š m e s . John Urzenio, vai
Zack Essex iš Long Beach bus padėtas steigiamam muvasarvietę North Conway,
ruotojo Trans-American lėk Calif., parėjęs namo žmoną' ziejuj Urbana, Ohio. šį karN. H.
tuvo greita orientacija, iš rado virtuvėje prie pečiaus. <*$ P*ts Tojo įteikė Amerivengta didelės katastrofos. Norėdamas padaryti jai sur-1 kos generolui Robert L.
— Viktoras S. Atkočaitis,
X Prel. M. Krušas parvy
Nusileidus miesto aerodrome pryzą*, patylomis priėjo ir Eichelberger, kuomet buvo
kęs į Chicagą suteikė sidab nesenai atvykęs iš tremties
su 28 keleiviais, paliovė nematant pabučiavo. Žmona, gydomas Amerikos kariuorinio moterystės jubiliejaus ir apsigyvenęs Worcester,
veikti ratų varžtai ir lėktų- kuri tuo laiku rankoj laikė j menės ligoninėj po nepasipalaiminimą Mykolui ir Ma-|Mass., sutiko netikėtą mirvas pasileido tiesiog į anga- j peiŲ, taip nusigando, kad sekusio bandymo nusižudyrijonai
(Krušaitei) Rač-j t j Darbe jis buvo keltuvo
kams. Marijona Račkienė užmuštas,
rąi, kuriame buvo apie 80 smarkiai
grįždamosi jam ti. Minėtas generolas yra
k
yra kun. Antano Krušo se-i
žiūrovų). Vairuotojas staiga perpiovė ranką, del kurios Uęs iš Urbana, O.
suo. Duktė Silvia Račkaitė' — Lietuviai Medelline,
pasuko lėktuvą j šalį ir tas ligoninėj prisėjo net kurį
rūpinosi viso šio jubiliejaus! Kolombijoj, ruošias paminėtik sparnu užkabino angarą, laiką pagulėti.
CHICAGO
surengimu. Ji yra baigusi] ti Tautos šventę, rugsėjo
ir nuėjęs nuo grindinio įAUTO SALES, Inc.
šv. Kazimiero akademiją ir Į 8-tą. Šventės išvakarėse bus
klimpo į minkštą žemę ir Negalėjo "Priešo" Įveikti,
Authorized FORD Dealers
Rosary kolegiją. Jubiliejaus lietuviškas koncertas, švensustojo. Lėktuvas aplaužy
Tai Nors Maistą Paėmė
5157 W. Chicago Ave.
vaišės įvyko Czechlodge res- tej lietuviška radio valantas ir angaras nukentėjo,
Danijoj šiomis dienomis Is Still Selliny Car» at Priceu You
Afford. Plenty of l'sed Tars
torane. Prel. Krušas atvykęs d elė iš Medelline stoties,
bet iš keleivių ir įgulos nieks buvo kariuomenės manevrai. Can
to select From. We are Adding
1 Chicagą jaučiasi gerai, i š - | k u r i g į r dima visoj Europoj,
Additional Cars
Daily!
Hurry
nesužeistas. Lėktuvas skri Vieną dieną pasitaikė, kad Over
and See Theae Valuen!
bus čia gal mėnesį, gal dau- V ė i i a u bus paskelbta pro-!
do iš Burnbank, Calif., i kareiviaiturėjo be vakarie '<* Ford -door Cuatom . . $1..4tS
giau, kaip sveikata leis.
•<6 Dodge 2dr. Rad. htr. Real
gramą ir jos pildymo va
Detroit, Mich.
beauty, black
1125
nės eiti poilsio. "Priešas"—
'46
Ford
Super
Deluxe
2-dr
9t5
X Lietuvos Vyčių 36-ji landos.
mėlynoji dalis — naktį su '44 Naah 4-door
941
'42 Ford S-cyltnder 2dr
615
kuopa iš Brighton Park šių
— Rinkimuose \ vietines
Vyras privalo dėvėti ktf.- kilo ir užpuolė kariuomenės '41 Ford 2 door
4*6
metų L. Vyčių seime (rug tarybas 30 nuošimtis rusų
Chevrolet 2dr
545
nes. Taip pareiškė teisėjas maisto sandelį. Paėmę mais "40
•40 Pontiac 6 cyl. rad. & htr 545
sėjo 9—11, Elizabeth, N. J.) buvo kandidatais ir mano
39 Buick 4-door
. . 246
McDermott paliuosuodamas tą tuojau suvalgė.
'39 Mercury 4-door
296
turės skaitlingiausią dele ma, kad visas tas nuošim
"39 Ford 2-door
296
išbandymui
Mrs.
Matczsk,
gaciją. Į seimą vyksta se tis išrinktas. Vienur daug
39
Naah
4-door
29*5
Britu valdininkas .T. H. Blakosly (kaiivjo) ir vienas vokietis sten
Žiūrėkit, Koks Rusijos
*17 Dodge 4-door
176
kantieji kuopos veikėjai: rusų balsuotojų, kitur pa giasi išlįsti iš automobilio, kuris buvo vokiečių darbininkų apverstas, kuri su savo 18 metų sūnum
'36 Buick 4-door
146
Kaimietis
kai jie atvažiavo išardyti ir išvežti vieno l a b u k o Kuhro srityje. F a b  buvo apiplėšus taksį. Teis
Ask for
Peggy Zakaras, Sofia Žukas,
OLSON
C. OORONA
( A e m e ) me paaiškėjo kad jos vyras
Maskvos radijo neseniai V. Open
Kastas Zaromskis, Stephen naudoti gązdindmai. Tokiu riko išvežti turėjo būti a t s i u s t a britų kariuomenė.
Evenings
and
Sundays
dirba ir kiekvieną "pėdę" paskelbė, kad vienas Rusi M AUK. 6 4 M
Kane, Philomina Rekašius, būdu susidaro sąlygos daug
FStebr. 8-4404
milijoninei
rusų
tautai
vi
jai
atiduoda,
o
ji
pinigus
Adelien Shytell, Jennie Benjos kaimietis yra pastatęs
siškai
užlieti
Lietuvą.
der, Helen Thomas, Peter
saliunuose pralatrauja. Pa submariną 50 metų prieš
Butkus, John Meizis, Frank
— Pasaulio Lietuvių In
leisdamas išbandymui teisė negu Amer. yra jį išradus. Dt'tnesio, Nuosavybių Savininkai I
Rašo
''Draugo"
Korespondentas
Vokietijoj
Įsigykite mGsų kainų sara&a ir
Petkūnas ir Helen Sirvins- žinierių ir Architektų, Są
jas pastatė dvi sąlygas: kad Lietuviai gerai žino, kokia apskaičiavimus
bet kokios rūSies
ST.
DEVENIS
kas. Ši vyčių kuopa Chica- jungos skyrius susiorgani
ji paliaus latrąvus ir kad buvo "šviesi" Rusijos liau- apšildymo, kurj jūs norėtumėte
Įsivesti, pataisyti ar perkeisti. Agoj dabar yra didžiausia.
zavo Argentinoje. Pirminin
Pavergtoje Lietuvoje vie-1 "palaiminimą". Taip Borisas vyras namuose dėvės kelnes,! dis carų laikais. Tokia ji lyya. Garu arba Anglimis kūre
nami {taisymai.
X Palinkesim laimingos ku išrinktas inž. J. Rama nas paskui kitą baigia iš- j Dauguvietis pasidarė ne tik tai yra savo kišenėj laikys I tebėra ir šiandie, jei tiki
Indiana S h e e t Metai Works
nauskas,
v.
pirm.
inž.
A.
903
Slbley SU
H t m m o m l , Imi.
pinigus
ir
mokės
kur
reikia.
I
tokiems
komunistų
sapkelionės kunigams marijo
pirmasis režisierius, bet ir
mirti
vadinamieji
lietuviš
Tel.
Romeli
6931
I nams.
nams: J. J. Jakaičiui, K. Dičius. sekr.. inž. A. Morkū kieji kultūrinio gyvenimo garsus sovietinis dramatur
Vengrui ir A. Margiui į Ar nas, ižd. inž. V. Gogelis. bolševikiniai šulai, taip be gas.
Priėjo liepto galą. Edgentiną misijų darbam s per Susirinkime dalyvavo inži gėdiškai atitrūkę nuo Lietu
Dauguvietis laiškais vi ward Korpusinski, 8012 S. JBr
šaunią atsisveikinimo vaka nieriai: B. Barauskas, Jonas
liojo iš tremties grįžti lietu Evans ave., suimtas PhoePERKRAUSTOME BALDUS,
rienę, kurią TT. Marijonų Steikūnas, Pijus Bielskus ir vos ir nuėję tarnauti bolše
vikiniams pavergėjams pir vius teatralus. Vieną kartą nix, Ariz., ir parvežamas į
Bendradarbių Dr-jos Chica- L. Stripinis .
Parduodame Anglis ir Pečiams Alie
jis
rašė:
mosios
sovietų
okupacijos
Chicago.
Jis
kaltinamas
pa
go apskritis rengia rugsėjo
— Lietuvių Komitetas metu. Pačiame amžiaus stip
— Ar jūs manote, kai aš \ naudojimu pašto suktybėms.
20 d., Aušros Vartų parapi
STASYS FABIJONAS
jos salėj. Vakarienė ir graži Medelline, Kolomibijoj, buvo rume mirė Solomėja Neris, jums rašau, į mane atstaty Būdamas klerku Petroleum
Patarnaujame Gerai ir Pigiai
programa kainuos pavieniui su ruošęs didelį bazarą, prie Petras Cvirka, į kapą nuėjo tos šautuvų tūtos...
Heat and Power Co. jis
tiktai $1.50. Likęs pelnas kurio buvo prisidėjusios ir Liudas Gira, dailininkas Žu
Dauguvietis norėjo įtikin kompanijos laiškinį poperių
2146 S. Hoyne Ave.
Tel. VIrginia 7-7097
bus įteiktas vykstančių mi- kolumbietės moterys savo kas, o dabar iš gyvųjų) tar ti teatralus,., kad Lietuvoje pavartojo gavimui medžia
^
CHICAGO 8, ILLINOIS
sionierių kilniems darbams atskiru valgio stalu, lioteri- po pasitraukė ir raudonasis
gos
iš
St.
Louis
ir
čia
ją
paremti.
***•" ja, žaidimais ir k. Lietuvės Lietuvos teatrų' režisierius yra laisvė, kad jis rašo nie pardavė be kompanijos ži
Borisas Dauguvietis, vienas kieno neverčiamas, bet teat nios. Tuo būdu jis, susikro
moterys
buvo
labai
gražiai
X Helen Mickels su sū
ralai jo žodžiais nepatikėjo,
iš Lietuvos bolševikų.
išdekoravusios
bufetą.
Visa
Klausykite kq sako VIENINTELE LIETUVIŲ
vė net $180,000. Pajutęs
num Robertu iš Marąuette
nes
Borisą
Dauguvietį
ge
Borisas Dauguvietis mirė
gausiai
*
I
RADIO PROGRAMA
Park automobiliu išvyko j lietuvių kolonija
rai pažino. Gal jis ir dau kad tas išėjo į aikštę, pabė
rytines valstyjjes aplankyti dalyvavo bazare. Pelno gau liepos mėn. vidury. Jis turė giau turėjo laisvės, nes buvo go.
1 1 1 / \ l \ \J U I U
Transliuojam* KASDIEN 18 m.
jo
apie
60
metų.
Smulkios
ta
900
pezų.
senus bičiulius Peldžius (A.
nelietuvis, o tokie žmonės
<c _
Įsteigė komp. Antanas
Peldžius yra ''Darbininko" — "Mūsų Pastoge", kurią mirties aplinkybės tuo tar Lietuvoje dabar pirmauja.
Vanagaitis. Jo darbą tęVynas žmogž^Mys. Sakoadministratorius) ir k. Pa Australijoj leidžia Lietuvių pu nežinomos. Per Vilniaus
eia L. Vanagaitienė.
ma,kad pinigai žmogžudžiai.
kely žada sustoti Wilkes Sąjunga, nelengvai verčiasi. radiją buvo nugirstas Lietu
Negeresnis nė vynas. Carl
Barre, Pa. Grįždami namo Laikraštis turi tiktai 600 vos bolševikinių rašytojų ir
Byrd, 1140 Felton Ct., atėjo
ketina užsukti j Kanadą ir prenumeratorių
ir leidė teatralų pasirašytas prane
savo draugui, Gilbert Jack* PROGRAMOS SAVAITĖJE:
kitu Michigan ežero pakraš jams neša nuostolius. Jei šimas apie B. Dauguviečio
son, 320 W. Division, į tak
Kiekvieną vakarą
9:30 vaL
čiu patraukti namo. Po ato prenumerata nepadidės, lai mirtį. Liepos 25 d. "Tiesos v
Sekmadieniais
1:00 v. p.p.
stogų Robertas pradės lan kraštis gali užsidaryti. Be nr. įdėta Dauguviečio šei
"Tiesa" 152 nr. rašo, kad ią namui nudažyti. Bedažy
Ketvirtadieniai!
kyti kolegijos kursą Chica"M. P."f čia dar išeina ro mos padėka prisidėjusiems ūkininkų paspartintam su dami jiedu išgėrė bonką vy
Bxtra Programa . . . . 7 iki 8 Y. •.
go Universitete.
no,
susibarė
ir
Jackson
pei
varymui
į
kolchozus
reikia
prie
B.
Dauguviečio
palai
tatorinis "Australijos Lietu
Kasdien pasaulines ir vietines žinios.—Įvairūs įvykiai lietuviškame
dar didesnės agitacijos. Lig liu rudūrė savo draugą tal
X Marijona Vaičiūnienė, vis", kuris, turėdamas ma dojimo. Palaidotas Vilniuje šiolinė agitacija buvusi ne kininką. Žmogžudys suim
gyvenime.—Biznio firmų pranešimai.—Lietuviška muzika—dainos.—
Paskaitos.
Visais reikalais kreipkitės:
su dukterim Terese, iš pro žesnes išlaidas, verčiasi ga valdžios lėšomis.
pakankama.
"Tiesa"
nurodo,
tas.
6755 SO. \VESTERN AVE., CHICAGO, DLL*
fesijos slaugė, smagiai ato na gerai.
Kas Buvo Borisas
ką
turi
rašyti
visa
Lietuvos
Telefonas — GRovehill 6-2242
stogauja rytinėse valstybė — Povilas Rutkus ir Leo
Dauguvietis?
spauda. Kadangi "Tiesa" yse pas gimines ir senas pa nas Mažeika yra gladijatoPabėgo nuo vilko, Tižbeco
Jis nebuvo lietuvis. Ne ra komunistų partijos orga
žįstamas. Neužilgo grįl prie
ant meškos. Apygardos tei
savo pareigų, kaipo Moterų riai Argentinoj ir jau nuo priklausomoj Lietuvoj jis nas, tai "Tiesos" nurody
Sąjungos centro sekretorė, 1925 m. dirba cirkuose. Pir ilgą laiką buvo Kauno dra mas yra lygus įstatymui. O sėjas išdavė įgaliojimą su
STASYS LITWINAS SAKO:
imti
ir
į
kalėjimą
uždaryti
miau
dirbo
kitiems,
o
nuo
kuriose be pertraukos yra
mos teatro režisierius. Mėgo "Tiesa" šaukia, kad kiek Frank Troccoli, kuris žmo
' ' T i H m i R
TAI GERIAUSIAS LAIKAS
1937
metų
dirba
nuosavam
išbuvus 25 metus. Prieš ke
bendradarbiauti
geltonojoj vienas laikraštis turi rašyti nai nemoka alimonijos. Jam
Uf\Dr\I\
— P I R K T I VISOKIOS RCSIES
turis metus buvo atsisakius cirke "Kaunas*, kuris dabar spaudoj. Vėliau iš dramos daugiausiai apie kolchozus,
NAMAMS REIKMENIS." GERAS PASIRINKIMAS
iš tų pareigų, o šiemet seimo virto keliaujančiu cirku ir teatro režisieriaus buvo pa aiškinti jų naudą ir keikti bus: arba, arba.: arba užmo
Stogams Reikmenys — Insulootn Plytu-ISvaizdos Sldlngs
kėti pasilikusius $2.040, ar
turi porą desėtkų artistų,
vėl išrinkta.
— Langu — Durų — Tvoroms Materiolo — Malisvos —
varytas. Bolševikams Lietu Lietuvos nepriklausomybės ba ilsus metus kalėjime bul
6 liūtus, beždžionių, pumų
Varnise — Enamolio — Geležiniu Namams ReikmenųX Kun. L. Jankauskas pa ir kitų žvėrių. Cirko turtas vą okupavus Borisas Daugu laikus.
Rardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokio*
ves skusti.
4
keliui į Los Angeles, Calif.,
Tiesa" provincijos spau
Rusios Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langu — Kom
vietis
grįžo
į
teatrą
ir
visa
siekia arti milijono kruzebinacijos Durų —- WalIboard — Plaster Board — Vamsbuvo sustojęs ''Drauge" ir
"dūšia"
atsidavė bolševi dai duoda tokius nurody
džig ir Daug Kito Reikalingu Dalykų. Pasiteii-auklte!
rių.
Valstybe reikalaus mirties.
papasakojo paskutines nuo
kams. Jis pradėjo bendra mus:
APROKAVHIAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI
1
taikas lietuvių tremtyje. Į
— Bernardas Brazdžionis, darbiauti spaudoj, plūdo ne
'Visi mūsų apskričių laik Cook apskrities prokuroras
Ameriką jis atvyko kviečia tebegyvendamas
gražiame priklausomą Lietuvą, Kauno raščiai turi tapti veiksminga Boylė pareiškė, kad R. TamCARR MOODY LUMBER CO.
mas Los Angeles vyskupo kurortiniame
miestelyje teatre pradėjo statyti bol kolektyviniu ūkių valstiečių borski'ui ir J. Jakalski'ui,
STASYS UTWINAS, Pw*.
darbuotis lietuvių
tarpe. Stony Brook, L. I., N. Y., ševikinius veikalus. Maty tribūna, iš kurios nuolat kaltinamiems nužudymu dvie
H089 8. HALSTED ST
TEL. VICTORY 1372
Tremtyje kun. Jankauskas atsidėjęs dirba literatūros damas, kad Lietuvoje komu plistų'kovingi raginimo žo jų Brinks agentų, valstybė
dirbo pedagogo darbą.
VALANDOS: Nuo 8-tos vai. ryto Ud 6-tos vai vak
\^arba> Baigė ruošti Mairo- nistinių scenos veikalų nėra, džiai—už telkimąsi į kolcho reikalaus mirties bausmes.
Sestad. — 8 v&L iki 3 vai. popiet
1
Abu kaltinamieji atrodo yra
jis
juos
pradėjo
rašyti.
Bol
nio
kūrybos
Cpoezijos
ir
po
zus.
Tegul
kolchozninkai
X Antaninos Dambraustomi
kaitės, Lietuvos operos ar- / ^
*' k u r i s b u s levį" ševikai jį už tat gyrė ir gar nasakoja laikraščių skiltyse lenkų tautybes.
koks tamsus ir merdintis
tistės, atvykimą į Ameriką džiamas tremtyje. Rankraš bino.
Antrosios okupacijos me buvo gyvenimas buržuazinė- ^
paskelbė
visa
angliškoji tį išsiuntė leidyklai "Lux".
spauda įdėdama nuotrauką. Taipgi tiria sąlygas ir ren tu Borisas Dauguvietis pa ie — buožinėje Lietuvoie".
Praeitą savaitgalį jos pa gia dirvą planuojamam iš rašė keletą bolševikinių pje Būdinea, kad eririant kolcho
veikslas buvo įdėtas ir į Chi- leisti vaikių laikraščiui. Ką sių, kurios statomos Lietu zus, visada niekinamas Lie
PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN!
tik atidavė spaudai vaikams vos teatruose. Kad neniukry- tuvos nepriklausomybės diecago Sun-Times.
X Lietuvos Vyčių senioru eilių rinkinį "Pietų- vėjelis", pus nuo "generalinės lini nųi gyvenimas.
direktoriatas šį vakarą, rug kurį iliustruoja P. Osmols- jos ", Dauguvietis savo rank
INSURED
sėjo 6 d., renkasi svarbiam kis. Vėliau galutinai paruoš raščius visada duodavo tai
Pirmieji auksiniai pinigai
posėdžiui, Lietuvos Vyčių rinkinį "Vidurdienio sodai", syti "Tiesos" redaktoriui buvo nukalti 206 m. prieš
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Kristų.
2202 West Cermak Road
Chicago 8, Illinois
planai kuopos rudens-žiemos koje, parašytų eilių rinki bes), kuris Dauguviečio vei
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Planingas Taupymas Moka Gerus Dividendus!
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